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Royal
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โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7434 7160
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
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OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor,
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
โทรศัพท 0 4421 3184 - 6 โทรสาร 0 4421 3182 โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : korat@boi.go.th
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
อีเมล : surat@boi.go.th
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
Royal Thai Consulate-General, 15th Floor, Crystal Century Tower,
567 Weihai Road., Shanghai 200041, P.R.C
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax :+86-21-6288-9730 Email : shanghai@boi.go.th
สมาคมสโมสรนักลงทุน
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201 - 208 โทรสาร 0 2936 1441 - 2
Email: stockholm@boi.go.th
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th
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Hi-Tech Kabin Industrial Estate
The Only Industrial Estate
Incorporation
with
Industrial Estate Authority Of Thailand
In Prachinburi

• EIA Approved
• One Stop Service by IEAT
- Fully Developed
- 100% foreign owned company can
own lands.
- Easy procedure to get Visa and Work
Permit.
- On sight permission for construction
and operation license.
• Zone 3 Best privilege
• Flood Free
• Industry in the midst of nature

Hi-Tech Kabin Logistics Corp., Ltd.
130 - 132 Sindthorn Bldg., Tower 2, 8th Floor, Wireless Road, Bangkok 10330
Tel. 0 - 2651 - 5575 Fax. 0 - 2651 - 5573, E - mail. info@hitechkabin.co.th

ติดตอสอบถาม

คุณเทพฤทธิ์ 02 254 - 4130 - 7
คุณกาญจนา 035 350 - 286

สวนหนึ่งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

พฤษภาคม 2558 บก.แถลง
กองบรรณาธิการ
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ÊÔ§¤â»Ã â´ÂÁÕËÁ‹ÍÁÃÒªÇ§È»ÃÕ´ÔÂÒ¸Ã à·Ç¡ØÅ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ
áÅÐ·Õè » ÃÖ ¡ ÉÒ¤³ÐÃÑ ¡ ÉÒ¤ÇÒÁÊ§ºáË‹ § ªÒμÔ à»š ¹ »ÃÐ¸Ò¹à» ´ §Ò¹
ÀÒÂãμŒª×èÍ§Ò¹ Business Networking & Dinner Talk on
“Thailand as a Trading Hub” ³ âÃ§áÃÁ á¡Ã¹´ äÎáÍ·
àÍÃÒÇÑ³ ¡ÃØ§à·¾Ï

23 - 26 มีนาคม 2558
¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¡Ñº
ÊÁÒ¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×Íè §¹Ø§‹ Ë‹Áä·Â (TGMA) ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÈÖ¡ÉÒÅÙ·‹ Ò§
áÅÐâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×Íè §¹Ø§‹ Ë‹ÁáÅÐÊÔ§è ·Í¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ä·Â
³ »ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ

29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ áÅÐÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 6 (ºÕâÍäÍ ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ) ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
áÅÐà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ SMEs ä·Â ãËŒä´ŒàËç¹¾×é¹·Õè / àÊŒ¹·Ò§à»‡ÒËÁÒÂ
ãËÁ‹æ ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè¾ÃŒÍÁ¨Ðà»š¹μÅÒ´ÃÍ§ÃÑºÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ
¡ÒÃÅ§·Ø ¹ ¨Ò¡ä·Â àÊŒ ¹ ·Ò§ÍÔ ¹ à´Õ Â - àÁÕ Â ¹ÁÒ- ä·Â (India Myanmar-Thailand Trilateral Highway) ³ ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒ
áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹à´ÕÂ

30 มีนาคม 2558
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน บีโอไอ
ร่วมในพิธีเปิดงานโรงงาน ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ ออโตโมทีฟ ในเครือ
ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ กรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จากสหรัฐอเมริกา มูลค่าเงินลงทุน 1,084 ล้านบาท

3 เมษายน 2558
วารสารส่งเสริมการลงทุน

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงาน
สัมมนา “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายส่งเสริม
SMEs” จั ดโดยสำนั ก พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น บี โ อไอ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

7
คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และ
สื่อมวลชนจากอาร์เจนตินา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขัน
และสภาวะการลงทุนในประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS) บีโอไอ อาคารจัตุรัสจามจุรี

22 - 24 เมษายน 2558
คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
และรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยคุณหิรญั ญา สุจนิ ยั ทีป่ รึกษาด้านการลงทุน รักษาราชการแทน
เลขาธิการบีโอไอ เดินทางไปโรดโชว์ชักจูงการลงทุน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีนักลงทุนเกาหลีใต้ให้ความสนใจร่วมฟังการ
สัมมนากว่า 250 คน
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7 เมษายน 2558
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ª‹Íá¡ŒÇ »ÃÐÊ§¤ÊÁ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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โรดโชวดึงการลงทุน

จากเกาหลี ใต
นักลงทุนสนใจลงทุนระบบรางไทย
ºÕâÍäÍâ´ÂÊÓ¹Ñ¡μÅÒ´à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹Ã‹ÇÁ¡Ñº
ºÕâÍäÍ ³ ¡ÃØ§â«Å »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à¡ÒËÅÕãμŒ
¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÀÒÂãμŒ§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò
ËÑÇ¢ŒÍ “ÂØ·¸ÈÒÊμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ãËÁ‹à¾×èÍ¡ÒÃ
àμÔºâμÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹” àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 àÁÉÒÂ¹ 2558
³ âÃ§áÃÁÅçÍμàμŒ »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à¡ÒËÅÕãμŒ
â´ÂÁÕ¤Ø³¨Ñ¡ÃÁ³± ¼ÒÊØ¡Ç¹Ôª ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁ ã¹°Ò¹ÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (ºÍÃ´ºÕâÍäÍ)
¹Ó¤³Ðà´Ô¹·Ò§ªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÀÒÂã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò ¤Ø³¨Ñ¡ÃÁ³± ¼ÒÊØ¡Ç¹Ôª
ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ä´Œ¡Å‹ÒÇ»Ò°¡¶Ò
ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â : ¡ŒÒÇμ‹Íä»ÊÙ¡‹ ÒÃàμÔºâμÍÂ‹Ò§Â§Ñè Â×¹”
«Öè§¨ÐÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹àÃ×èÍ§
¡ÒÃà´Ô¹Ë¹ŒÒ¡ÃÐμØ¹Œ àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¼‹Ò¹¹âÂºÒÂμ‹Ò§æ

àª‹¹ ¡ÒÃ¨Ñ´μÑé§à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
´ŒÒ¹ÀÒÉÕà¾×èÍ¨Ù§ã¨¹Ñ¡Å§·Ø¹¡ÅØ‹Á¡Ô¨¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹
¢ŒÒÁ»ÃÐà·È ËÃ×Í International Headquarters
(IHQ) áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ËÃ×Í
International Trading Centers (ITC)
´ŒÒ¹¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ºÃÃÂÒÂàÃ×è Í § “á¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃÅ§·Ø ¹ μÒÁ
ÂØ·¸ÈÒÊμÃãËÁ‹ ÃÐÂÐ 7 »‚ (¾.È.2558 - 2564)”

¤Ø³¨ÑÑ¡ÃÁ³± ¼ÒÊØ¡Ç¹ÔÔª
ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¹Í¡¨Ò¡¹Õ¤é ³
Ø ÇÙ á·ÎÕ (H.E. Mr. Woo Tae-hee)
ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ŒÒ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹
à¡ÒËÅÕãμŒ ÂÑ§Ã‹ÇÁ¡Å‹ÒÇμŒÍ¹ÃÑº ¾ÃŒÍÁ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ
¨Ò¡¤Ø ³ ÅÕ áÁ¹à¨ (Mr. Lee ManJae) »ÃÐ¸Ò¹
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â - à¡ÒËÅÕ (President of Korean Thai Chamber of Commerce ËÃ×Í KTCC ã¹ËÑÇ¢ŒÍ
“»ÃÐÊº¡ÒÃ³¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ã¹»ÃÐà·Èä·Â” à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ
àªÔÞªÇ¹ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ·ÕèÊ¹ã¨Å§·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ä´ŒÃÑº¿˜§»ÃÐÊº¡ÒÃ³μÃ§¨Ò¡¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ´ŒÇÂ¡Ñ¹

¹Í¡¨Ò¡¡Ô ¨ ¡ÃÃÁÊÑ Á Á¹ÒáÅŒ Ç ºÕ â ÍäÍÂÑ § ¨Ñ ´
¡Ô¨¡ÃÃÁËÒÃ×Í¡ÑººÃÔÉÑ·ÃÒÂãËÞ‹¢Í§à¡ÒËÅÕãμŒ à¾×èÍªÑ¡¨Ù§
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÕ¡´ŒÇÂ «Ö§è ÊÃØ»¼Å¡ÒÃªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÒÂºÃÔÉ·Ñ
¤×Í ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕãμŒãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Âà»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ â´Â

ÀÒÂã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò

9
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

“การสัมมนามีผูสนใจ
เขารวมฟงกวา 250 คน
จากหลายกลุมอุตสาหกรรม
เชน ไอที พลังงานทดแทน
อิเล็กทรอนิกส อาหาร”

“เกาหลี ใตสนใจเขารวมประมูล
ในโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง
ของไทยสายระยะสั้น
คือ กรุงเทพฯ - พัทยา
หรือ กรุงเทพฯ - หัวหิน”

วารสารสงเสริมการลงทุน

à¾×Íè ªÕáé ¨§ãËŒ¹¡Ñ Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃãËŒÊ·Ô ¸Ô»ÃÐâÂª¹
μÒÁ¹âÂºÒÂãËÁ‹ ·Õàè ¹Œ¹ãËŒÊ§‹ àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹á¡‹¡¨Ô ¡ÒÃ·Õãè ªŒ
à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§ ¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁÊÙ§ áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
ÊÓ¤ÑÞμ‹ÍË‹Ç§â«‹ÍμØ ÊÒË¡ÃÃÁ â´ÂÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãËŒÊ·Ô ¸Ô»ÃÐâÂª¹
μÒÁà¢μ·ÕèμÑé§ ¹Í¡¨Ò¡à¢μ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒÂä´ŒμèÓ 20 ¨Ñ§ËÇÑ´
¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´

ã¹ª‹ Ç §·Œ Ò Â¢Í§¡ÒÃÊÑ Á Á¹Ò ä´Œ à » ´âÍ¡ÒÊãËŒ
¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍ¢ŒÍ§ã¨ «Öè§¹Ñ¡Å§·Ø¹ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
«Ñ¡¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁäÍ«Õ·Õ à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ¡ÒÃ¶×Í
¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì·Õè´Ô¹áÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â
â´Âã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕãμŒÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ÂØ·¸ÈÒÊμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ãËÁ‹¢Í§ºÕâÍäÍÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹
áÅÐÁÍ§àËç¹âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹μÅÒ´ÍÒà«ÕÂ¹·ÕèÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã
à¡×Íº 600 ÅŒÒ¹ä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹ ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÁÕ¼ÙŒÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
¿˜§¡Ç‹Ò 250 ¤¹ ¨Ò¡ËÅÒÂ¡ÅØÁ‹ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ àª‹¹ äÍ·Õ
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ÍÒËÒÃ ÂÒ¹Â¹μ ÃÇÁ·Ñ§é
¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เฉพาะด้านระบบราง โดยนักลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก
และการผลิตรถไฟของเกาหลีใต้ ซึง่ เกาหลีใต้สนใจเข้าร่วม
ประมู ลในโครงการรถไฟความเร็ ว ปานกลางของไทย
สายระยะสนั้ คือ กรุงเทพฯ - พัทยา หรือ กรุงเทพฯ - หัวหิน
โดยโครงการรถไฟในไทยหลายโครงการได้เปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลงาน ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วม
ประมู ล หลายรายก็ จ ะทำให้ ป ระเทศไทยได้ ป ระโยชน์
สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากหลากหลาย
ประเทศได้
นอกจากนี้นักลงทุนเกาหลีใต้ซึ่งมีเทคโนโลยีการ
กำจั ด ขยะอุ ต สาหกรรม เพราะเป็ น ประเทศที่ มี พื้ น ที่
ขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเผาขยะ
เป็นหลัก ก็ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของบีโอไอในการชักจูงให้ตา่ งชาติ
เข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมกำจัดขยะครบวงจร
นอกจากนี้บีโอไอยังได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
10 กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ของเกาหลี ใ ต้ โดยมี ห น่ ว ยงาน
ที่สำคัญเข้าร่วม คือ
1. ASEAN-Korea (AKC) หน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้และกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของเกาหลีใต้

2. Hana Financial Group บริษทั ด้านการเงิน
แห่งแรกของเกาหลีใต้
3. Korea Association of Machinery
Industry (KOAMI) หน่วยงานไม่แสวงหากำไร ดำเนินงาน
ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักร
4. Korea Electrical Manufacturers
Association (KOEMA) หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
5. Korea New & Renewable Energy
Association (KNRE) หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน
6. United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมในประเทศที่ มี โ อกาสและศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรม และการค้าในต่างประเทศ
โดยการสร้างเครือข่ายการลงทุนระหว่างหน่วยงาน
รัฐของไทยกับหน่วยงานของเกาหลีใต้ จะส่งผลดีต่อการ
ประสานงาน การขอความร่วมมือ การช่วยเหลือนักลงทุน
ของทั้งไทยและเกาหลีใต้ในอนาคต

การลงทุนของเกาหลี ใต้ ในไทย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555-2557) มีโครงการ
ลงทุ น จากเกาหลี ใ ต้ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ ม
การลงทุนในประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้น 164 โครงการ
เงินลงทุนรวมกว่า 28,372 ล้านบาท มีผู้ประกอบการ
รายใหญ่ เช่น Posco (Thailand) Co., Ltd. และ
Thai Samsung Electronics Co., Ltd., เป็นต้น

Smart City

อนิณ เมฆสุขใส

นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
ในประเทศไทย

ปั จ จั ย ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยก้ า วไปสู่
การเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานมีหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของภาครัฐ ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการส่งเสริมการลงทุนด้านอากาศยาน และ
ศักยภาพของกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอากาศยานในไทย รวมถึง
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค
และความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม นั ก ลงทุ นในธุ ร กิ จ นี้ ที่ มี ต่ อ
ประเทศไทย

วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ฉบั บ นี้ จึ ง ขอนำเสนอ
ข้อมูลโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นฐาน 11
การผลิตอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมทั้งการผลักดันให้
เกิดนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซอ่ มอากาศยาน
ในประเทศไทย

ความพร้อมของกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอากาศยานไทย

ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับส่งเสริมเพื่อผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานและซ่อมบำรุงทัง้ หมด 29 บริษทั จำนวน 51
โครงการ เป็นโครงการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน 19 บริษทั
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ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญ
ของโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรม
ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ไ ดรฟ์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
และยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่เราน่าจะสามารถ
ก้าวไปสูก่ ารเป็นฐานการผลิตของภูมภิ าคและของโลก
ในอนาคต ซึ่ ง หนึ่ งในนั้ น ก็ คื อ “อุ ต สาหกรรม
อากาศยาน”

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ก้าวสำคัญสู่
ฮับอากาศยานแห่งภูมิภาค

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จำนวน 37 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 7,107.6
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3
ในกลุม่ การผลิตชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รูปด้วยการทุบ Machining
และปั๊ ม การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นจากคอมโพสิ ต สำหรั บ ส่ ว น
โครงสร้างและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน รวมถึง
การผลิตล้อสำหรับอากาศยาน
ทั้ ง นี้ มี ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นระดั บ Tier 2-3 ของ
12 Rollsroyce ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ของโลกเข้ามาดำเนินการผลิตอยูใ่ นประเทศไทยแล้ว 3 ราย
ได้แก่ Liestrizt, Triumph Construction และ
Senior Aerospace
สำหรับบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในกิจการซ่อมบำรุง
ซึ่งรวมถึงการซ่อมชิ้นส่วน เช่น APU และ BLADE
เป็ นต้ น ไปจนถึง การซ่อมบำรุง อากาศยานทั้ ง ระดั บ
A - D Check (การแบ่งระดับในการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ประเภทต่างๆ) มีทงั้ หมด 10 บริษทั จำนวน 14 โครงการ
มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 2,888 ล้านบาท
โดยผู้ให้บริการซ่อมบำรุงระดับ D - Check ที่
ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม มี เ พี ย งรายเดี ย ว ได้ แ ก่ บริ ษั ท
อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สำหรับบริษทั การบินไทย จำกัด
(มหาชน) ถือเป็นผูซ้ อ่ มบำรุงเครือ่ งยนต์และตัวอากาศยาน
สำคัญของไทย ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศ
ไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การดำเนิ น งานเพื่ อ ซ่ อ มบำรุ ง เพื่ อ
รองรับเครื่องบินของตนเองเป็นหลัก

จำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยาน
ปี
จำนวนคำขอที่ยื่นต่อบีโอไอ
มูลค่า (ล้านบาท)

2553
4
299.5

2554
5
1,107,5

2555
6
1,186.2

2556*
2
47.8

2557
8
1,324.9

หมายเหตุ * ในปี 2556 ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมอากาศยานชะลอตัว

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ซึ่งมีผล
บังคับใช้กบั คำขอรับการส่งเสริมทีย่ นื่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 นั้น กิจการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยาน
ยังอยู่ในประเภทกิจการที่บีโอไอให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
โดยมีการปรับเปลี่ยนการให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งแบ่งตาม
ความซับซ้อนและสำคัญของชิ้นงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมในระดับ Tier 1 และ 2
ให้มากขึ้น

“โบว์อิ้งได้คาดการณ์ตัวเลขผู้โดยสาร
ทางอากาศในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโต
สูงขึ้นสามเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 50
ของการเติบโตทั้งโลก”

แนวโน้มการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น

โบว์อิ้งผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำได้คาดการณ์ตัวเลข
ผู้โดยสารทางอากาศในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า ประเทศใน
แถบเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตสูงขึ้นสามเท่า หรือคิด
เป็นร้อยละ 50 ของการเติบโตทั้งโลก ซึ่งจะก่อให้เกิด
การผลิตเครื่องบินเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวอีก
ประมาณ 13,000 ลำ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 57
ล้านล้านบาท
สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่า
จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงที่สุด โดย

ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ โดยโบว์อิ้งคาดการณ์ว่าความต้องการของ
ตลาดกลุ่ ม นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ในอุ ต สาหกรรม
อากาศยานประมาณ 450 พันล้านบาท ซึ่งได้รับการ
ขับเคลื่อนจากสายการบินต้นทุนต่ำ
เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการเครื่องบิน
ในภูมิภาคเอเชียพบว่า อากาศยานที่ใช้ในระดับภูมิภาค
และภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินแบบทางเดิน
เดี่ ย ว โดยภายใน 10 ปี ข้ า งหน้ า มี ค ำสั่ ง ซื้ อ มากถึ ง
1,510 ลำ และอีก 519 ลำ เป็นเครือ่ งบินแบบทางเดินคู่
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ความต้องการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ดังกล่าว ถือ
เป็นโอกาสสำคัญสำหรับกิจการบริการซ่อมบำรุง (MRO)
ทั้ ง อากาศยานและชิ้ น ส่ ว น รวมทั้ ง การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานในแถบภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ รวมทัง้ ประเทศไทย
เพื่อรองรับการขยายตัวจากความต้องการใช้เครื่องบิน
ที่สูงขึ้นในอนาคต
เมื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทย
พบว่าไทยมีจุดแข็งที่ ไ ด้ เปรีย บกว่าประเทศเพื่อนบ้ าน
หลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ฝีมือแรงงาน
และค่าแรง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจุดอ่อนจะเห็นว่า
เรายังต้องปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบ รวมทั้งสร้าง

แรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
จึ ง จะเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั นได้ ใ นระยะยาว
รายละเอียดดังนี้

จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอากาศยาน
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จุดแข็ง

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จุดอ่อน

• มี อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ • ระบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอุ ต สาหกรรมอากาศยานยั งไม่ แ ข็ ง แรง
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ด้านการผลิตชิ้นส่วนไม่มีผู้ผลิตระดับ Tier 1 ในไทย ส่งผลให้
• ค่ า แรงและปริ ม าณแรงงานยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ กิ จกรรมซ่ อมบำรุงต้ องนำเข้า ชิ้น ส่วนเกือบทั้งสิ้น เพิ่มต้นทุน
เมื่ อ เที ย บกั บ สิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย นอกจากนั้ น ธรรมชาติ และเพิม่ ระยะเวลาในการดำเนินการ ด้านการซ่อมบำรุงส่วนใหญ่
ของแรงงานไทยมีความใส่ใจในรายละเอียดและพื้นฐานแรงงาน เป็นการซ่อมชิ้นส่วน สำหรับซ่อมอากาศยานส่วนใหญ่เป็นการ
ฝีมอื มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีพนื้ ฐานจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่อมให้ตนเองเป็นหลัก
และอิเล็กทรอนิกส์
• หลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ
• ค่ าใช้ จ่ า ยในการลงจอดสนามบิ น ต่ ำ กว่ า บางประเทศ เช่ น ของภาคอุ ต สาหกรรมยั ง มี น้ อ ย และทั ก ษะการสื่ อ สารภาษา
สิงคโปร์
อังกฤษยังอยู่ในระดับต่ำ
• มีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบีโอไอ ช่วยลดภาระทางการเงิน • กฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อำนวยความสะดวกให้กับ
ในช่วงแรก
อุตสาหกรรมซ่อมบำรุง ซึ่งหัวใจหลักคือความรวดเร็ว รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้กิจการซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิต
อากาศยานและชิน้ ส่วนหลัก ต้องมีผถู้ อื หุน้ ไทยอย่างน้อยร้อยละ
51 ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ
• สิทธิประโยชน์จากภาครัฐยังไม่ครอบคลุมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้ า นการฝึ ก อบรมคนงาน ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสำคั ญ ของ
อุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งต้องใช้แรงงานฝีมือทั้งสิ้น
• ขาดผูอ้ อกใบรับรองมาตรฐานเกีย่ วกับการบิน ทำให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติมจากการให้ผอู้ อกใบรับรองฯ จากต่างประเทศ
มาตรวจ

“มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
อากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ”
ภาครัฐหนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอากาศยาน

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปี
2558 จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนของสินค้า
การบริการและแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งจะส่งผลต่อความ

ต้องการเพิ่มอากาศยานในฝูงบินของบริษัทสายการบิน
ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการสำหรั บ การประกอบ
กิจการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการ
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองคุณภาพใน
ระดับสากล เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
จากสถานการณ์ดงั กล่าวผนวกกับศักยภาพพืน้ ฐาน
ของประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและการซ่อมบำรุง
อากาศยานของภูมิภาคอาเซียน และได้มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ตั้ ง นิ ค ม

เพื่อนบ้านในปัจจุบัน เพื่อขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ)

ทัง้ นีส้ ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ด ำเนิ น การจั ด จ้ า ง
ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามชำนาญมาทำการศึกษา โดยได้กำหนด
กรอบระยะเวลาสำหรับการศึกษาด้านต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน ภายใต้โครงการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทย
หน้าที่หลักของที่ปรึกษาคือ การวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอากาศยานรวมถึง
ความเป็ นไปได้ ท างธุ ร กิ จ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดำเนินการศึกษาและคาดว่าผลการศึกษาจะดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี 2558 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึกษาดังกล่าวคือ ข้อสรุปว่าประเทศไทยควรลงทุน
เพื่ อ พั ฒ นานิ ค มฯ อากาศยานหรื อไม่ การนำเสนอ
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“โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา
ดังกล่าว คือ ข้อสรุปว่าประเทศไทย
ควรลงทุนเพื่อพัฒนานิคมฯ
อากาศยานหรือไม่”

วารสารส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซอ่ มอากาศยาน โดยตงั้
คณะอนุกรรมการขึน้ มา 3 ชุด ซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ และรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการ
และเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการพัฒนา
ด้านสิทธิประโยชน์ รายละเอียดดังนี้
1. คณะอนุกรรมการศึกษาแผนธุรกิจอุตสาหกรรม
อากาศยานและโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่ง
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและ
ศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ตลอดจนศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด
และกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานให้
สอดคล้ อ งกั บ ระบบห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรม
อากาศยาน (กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่บริษทั การบินไทย
จำกั ด (มหาชน) เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ และ
รองผูอ้ ำนวยการใหญ่บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการและเลขานุการ)
2. คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำแผนด้ า นการผลิ ต
และพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม
อากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทการผลิตและการพัฒนา/
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุง
หลั ก สู ต รในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (ผูว้ า่ การสถาบันการบินพลเรือน
เป็นประธานอนุกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานนโยบาย
และแผนงาน สถาบันการบินพลเรือนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ)
3. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาด้าน
สิทธิประโยชน์ ซงึ่ มีหน้าทีใ่ นการกำหนดมาตรการส่งเสริม
และการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุน รวมไปถึง
การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข
โดยทำการศึกษาจากโมเดลสิทธิประโยชน์ทมี่ อี ยูใ่ นประเทศ

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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รูปแบบนิคมฯ ทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะรวมถึงการกำหนดทีต่ งั้
กิจกรรมเป้าหมาย (เช่น มุ่งเน้นที่กิจกรรมซ่อมบำรุง
อากาศยานและชิ้นส่วน และ/หรือผลิตชิ้นส่วน และ
กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ) รูปแบบการลงทุน ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน เป็นต้น
โดยผลจากการศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ม าจากเฉพาะการ
รวบรวมข้อมูลและกรณีศึกษาของนิคมฯ ของประเทศ
ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้น แต่ยังมีการจัด
กิจกรรม (Market Sounding) เพื่อรับความเห็นจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมการบิ น ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนด้วย
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การพัฒนานิคมฯ
คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม 2.6 เท่า ในปี
2566 (เปรียบเทียบจากปีฐาน : พ.ศ. 2553) โดยมีรายได้
เฉลี่ยปีละ 12,500 บ้านบาท โดยโครงการนี้มุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ซ่อมบำรุง และพัฒนา
16 บุ ค ลากร ซึ่ ง จะสร้ า งผลกระทบต่ อ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และ
ผลประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมในด้านการสร้างงาน
และเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี
โดยคาดว่าการพัฒนานิคมฯ จะสร้างงานได้ถึง
28,800 ตำแหน่ง สร้างรายได้ภาครัฐจากการจัดเก็บ

ภาษีเพิ่มขึ้น 6,600 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ 46,400 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย สำคั ญ ต่ อ ความสำเร็ จ ของโครงการ
ประกอบด้วย
(1) การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และการส่ ง เสริ ม
การลงทุน
(2) การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
(3) การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อำนวย
ความสะดวก

“ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเป็นนิคมอากาศยาน
5 อันดับแรก ประกอบด้วย
อู่ตะเภา นครราชสีมา พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี และเชียงราย”
การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการศึกษาเพื่อคัดเลือกพื้นที่
เพื่อพัฒนานิคมฯ มีดังนี้

กิจกรรมศูนย์ซ่อมอากาศยาน

กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

• ความยาวของทางขับ
• ความสะดวกในการใช้งาน
• ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบิน เช่น ทางขับ
และลานจอดเครื่องบิน เป็นต้น
• ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน เป็นต้น
• ความเพี ย งพอของพื้ น ที่ เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นานิ ค ม รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมสนับสนุน
• ความพร้อมด้านแรงงาน
• ความพร้อมด้านชุมชน
• ระยะห่างจากที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เป็นต้น
• ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

• ระยะทางจากพื้นที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือ
• ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน เป็นต้น
• ที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นต้น
• ความพร้อมด้านแรงงาน
• ความพร้อมด้านชุมชน
• ระยะห่างจากที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เป็นต้น
• ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการศึกษาพบว่า ท่าอากาศยานทีม่ ศี กั ยภาพ
ทีจ่ ะพัฒนาเป็นนิคมอากาศยาน 5 อันดับแรก ประกอบด้วย
ท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา ท่ า อากาศยานนครราชสี ม า
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
และท่าอากาศยานเชียงราย
สำหรับพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมสำหรับกิจการผลิตชิน้ ส่วน
อากาศยาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
และระยองเป็นหลัก ทัง้ นี้ การศึกษาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

การพัฒนาบุคลากร

รู ป แบบโครงการและระยะการพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมการบิน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบด้วย
1. กิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ซึ่งจะ 17
ต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ทางวิ่งจากสนามบิน
พืน้ ทีอ่ ำนวยความสะดวก ประกอบด้วย โรงจอดเครือ่ งบิน
(Hangar) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดเครือ่ งบิน (Apron)
อาคารอำนวยการ อาคารเก็บของ โรงซ่อม (Workshop)
ที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
2. การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM) ซึ่งอาจ
ตั้งบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับศูนย์ซ่อมฯ ได้ เช่น
ในนิคมอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน
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ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานหลายแห่ง
เช่น สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
เป็นต้น และสถาบันของรัฐและเอกชน มากกว่า 60 แห่ง
ทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรม และสามารถผลิตวิศวกร
ได้ประมาณ 180,000 คนต่อปี และนักวิทยาศาสตร์
200,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี 2556) แต่กลับ
สามารถผลิตวิศวกรทีต่ อบสนองความต้องการอุตสาหกรรม
อากาศยานได้จำนวนไม่มาก
ความต้ อ งการบุ ค ลาการสำหรั บ อุ ต สาหกรรม
อากาศยานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

(1) นักบิน
(2) วิศวกรและช่างเทคนิค
(3) เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ
(4) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สำหรั บ ความต้ อ งการบุ ค ลากรด้ า นวิ ศ วกรและ
ช่างเทคนิคเพื่อรองรับนิคมอากาศยานทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยการ
พัฒนานิคมฯ จะแบ่งเป็น 3 ระยะนัน้ พบว่าความต้องการ
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนานิคมฯ ระยะแรกรวม
3,150 คน แบ่งเป็นช่างเทคนิค 2,020 คน และวิศวกร
400 คน จากนั้นในระยะที่ 2 และ 3 จะมีความ
ต้องการบุคลากรเพิม่ ขึน้ อีกระยะละ 1,900 คน เมือ่ รวม
ทั้งสิ้นแล้วจะเท่ากับ 6,950 คน

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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กิจกรรมเป้าหมายซ่อมบำรุง (MRO) และการผลิต
ชิ้นส่วน ดังนี้
- ซ่อมบำรุงลำตัวเครื่องบิน (Airframe MRO)
- ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ (Engine MRO)
- ซ่ อ มบำรุ ง ชิ้ น ส่ ว นอากาศยาน ประเภท
Landing Gear, Wheel & Brake, APU, Engine
Fuel & Control เป็นต้น
- ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 3
- ผลิตวัสดุคอมโพสิตระดับ Tier 4
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระยะแรกของการพั ฒ นาโครงการจะใช้ พื้ น ที่
ประมาณ 62.5 ไร่ ประกอบด้วย
- โรงซ่อมอากาศยาน 2 แห่ง
- หลุมจอด 3 หลุมต่อโรงซ่อมหนึ่งแห่ง
- โรงซ่อมเครื่องยนต์ 1 แห่ง
- หลุมเครื่อง 4 แห่ง
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- โรงซ่อมชิน้ ส่วนอากาศยานและเครือ่ งยนต์ 5 แห่ง
ซึง่ จะมีความสามารถรองรับการซ่อมบำรุงเครือ่ งบิน
ได้ปลี ะ 60 ลำ และซ่อมบำรุงเครือ่ งยนต์ได้ปลี ะ 30 เครือ่ ง

และในระยะที่ 2 และ 3 ของการพั ฒ นาจะขยาย
ขีดความสามารถให้รองรับกิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ได้อีกปีละ 15 ลำ และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้อีก
ปีละ 90 เครื่อง
อาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการริเริ่มของ
ประเทศไทยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
อุตสาหกรรมอากาศยานของภาครัฐอย่างจริงจัง ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ทัง้ ในไทยและต่างประเทศ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมอากาศยาน
เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง คืนทุนช้า ต้องมี
การลงทุนพัฒนาทักษะคนงานอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ผล
ตอบแทนสู งในระยะยาวและมี คู่ แ ข่ ง จำกั ด การวาง
นโยบายหรือ Road Map ระดับประเทศที่ชัดเจน จึงมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจการลงทุน
เราจึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ าในอนาคตอั นใกล้
ประเทศไทยจะมีนคิ มอุตสาหกรรมอากาศยานหรือศูนย์ซอ่ ม
ระดับประเทศซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาทักษะแรงงาน และการลงทุนในโครงการทีม่ มี ลู ค่า
เพิ่มสูงต่อไป

Smart City

ทินภา อภัยวงศ์

บุรรี มั ย์ ยูไนเต็ด

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (BRIC)
19
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อย่ า งไรก็ ต าม กี ฬ าการแข่ ง ขั น ความเร็ ว ก็ มิ ใ ช่
เรื่องใหม่สำหรับคนไทย เนื่องจากตั้งแต่ปี 2479 -2480
ธงไตรรงค์ของไทย ก็ได้โบกสะบัดมาแล้วในสนามแข่งรถ
ระดับสากลที่ยุโรป ด้วยชัยชนะถ้วยรางวัลดาราทองของ
นักแข่งรถชาวไทยสองปีซอ้ น ชัยชนะของพระองค์เจ้าพีระ
โดยความอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทำให้ชาวไทย
เริม่ สนใจกีฬาการแข่งรถ และนำไปสูก่ ารแสดงรถ “รอมิวลุส”
และการขับรถแข่งโชว์ในโอกาสต่อไปที่กรุงเทพมหานคร
โดยปิ ด ถนนลานพระบรมรู ป ทรงม้ า เพื่ อให้ ป ระชาชน
ชาวไทยได้ชม

“80 ปี ให้หลัง จึงได้มีโครงการ
สนามแข่งขันระดับสากลแห่งแรก
ขึ้นในประเทศ คือโครงการ
“บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต”
(BRIC)”

วารสารส่งเสริมการลงทุน

เมือ่ พูดถึงการแข่งรถระดับโลก หลายคนอาจจะ
คิดว่าเป็นเรือ่ งไกลตัวของคนไทย เพราะความนิยม
ของการแข่งรถและการชมการแข่งขันระดับสากล
จำกั ด อยู่ ใ นความสนใจของคนจำนวนน้ อ ยหรื อ
ในกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์สูงพอที่จะเดินทางไปเข้าชม
การแข่ ง ขั น หรื อ เข้ า ชมสนามแข่ ง ขั น ระดั บโลกที่
ประเทศอื่น

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารส่งเสริมการลงทุน

หลังจากนัน้ สนามแข่งรถในประเทศไทยก็เริม่ ก่อตัง้
ขึ้นบ้างประปราย จนกระทั่งเกือบ 80 ปีให้หลัง จึงได้มี
โครงการสนามแข่งขันระดับสากลแห่งแรกขึ้นในประเทศ
คือโครงการ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กติ ” (BRIC) ซึง่ ปัจจุบนั ได้เปิดสนามแข่งรถความยาว
20 4,554 เมตร สำหรับการเดินรถทางเดียวทั้งรถแข่งและ
รถจักรยานยนต์ความเร็วสูง ภายใต้ชื่อ “ช้าง อินเตอร์
เนชัน่ แนล เซอร์กติ ” หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “ช้างสเตเดียม”
โดยการออกแบบของนักออกแบบสนามแข่งอันดับ 1
ของโลก คือ Hermann Tilke เพื่อให้เป็นสนามแข่ง
กีฬามอเตอร์สปอร์ตแรกของไทยทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล
หรือ FIA Grade 1 และ FIM Grade A จากสหพันธ์
จั ก รยานยนต์ น านาชาติ หรื อ FIM (Federation
International de Motocyclisme)
การได้ รั บ รองมาตรฐานสากลของ BRIC
หมายความว่า ตัวสนามแข่ง มีมาตรฐานและสามารถ
รองรับการแข่งขันซีรี่ส์ F3, GT1, GT2 และ GT3
และสามารถจั ด การแข่ ง ขั น ระดั บ Moto GP หรื อ
Superbike World Championship ได้
นอกเหนือจากศักยภาพของสนามแข่งที่สามารถ
รองรับการแข่งขันสำคัญๆ ระดับนานาชาติแล้ว ช้างสเตเดียม
ยังสามารถรองรับผูช้ มและผูส้ นใจให้เข้าร่วมชมการแข่งขัน
สำคัญๆ โดยมีแกรนด์สแตน (Grand Stand) ที่

สามารถจุผู้ชมได้ครั้งละประมาณ 50,000 คน โดย
แบ่งเป็นทีน่ งั่ ถาวรบนอัฒจันทร์หลัก 8,800 ทีน่ งั่ และทีน่ งั่
บริเวณชัน้ พิเศษ (VIP) 1,200 ทีน่ งั่ และทีน่ งั่ ภาคสนาม
40,000 ที่นั่ง โดยความพิเศษของแกรนด์สแตนคือ
อาคารนี้ถือเป็นจุดที่สามารถชมการแข่งขันได้ครอบคลุม
ทัง้ เส้นทางการแข่งขันและเชือ่ มต่อกับอาคารอัฒจันทร์หลัก
โดยมีบริเวณส่วนของการซ่อมเติมรถ (Pit Area) อยู่
ด้านล่างอาคารจำนวน 30 พิต
การหลัง่ ไหลของผูค้ นเข้ามายังจังหวัดบุรรี มั ย์ ทัง้ เพือ่
การเข้าชมการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต ทีช่ า้ งสเตเดียม
หรือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ไอโมบาย สเตเดียม เป็น
ไปตามวิสัยทัศน์หลักของผู้นำกลุ่มบุรีรัมย์ยูไนเต็ด คือ
คุณเนวิน ชิดชอบ ซึง่ ได้วางวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “บุรรี มั ย์..
จากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก จากเมืองที่ยากจนที่สุด จะ
เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดด้วยกีฬา และคำว่า
Destination of Speed”
การเติบโตของวงการกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำ
ไปสู่การสร้างเมือง สร้างรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้ กั บ จั ง หวั ด ไม่ ว่ า จะเป็ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดบุรรี มั ย์ โครงการโรงแรมระดับ
3 - 5 ดาว เพื่ อ รองรั บ การเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
การขยายตัวของเที่ยวบินภายในประเทศ และยังส่งผล
ไปยังจังหวัดข้างเคียงคือนครราชสีมา ในการรองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาเยี่ ย มชมสนามแข่ ง แบบ
รายวัน สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบุรีรัมย์ และสร้าง
กระแสการรักกีฬาให้กบั ประชาชนคนไทยทีส่ นใจการแข่งขัน
ในวงกว้าง เปิดโอกาสให้เส้นทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
เส้นทางเดินรถ และเส้นทางรถจักรยานยนต์
สำหรับการเดินทางไปแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่สนาม
เปิดให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถเข้าไปใช้ฝกึ ซ้อมแข่งได้ ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมและเข้าร่วมชมการแข่งขันสามารถเดินทางมายัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งขันได้โดยทั้ง
ทางรถ และทางเครื่องบิน

“คุณตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์
ผูอ้ ำนวยการสนาม และโปรเจ็กต์เมเนเจอร์
ของ BRIC ได้กล่าวว่า
“เรากล้าพูดว่าในเอเชีย
สนามของเราดีที่สุด
เพราะใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่สุด”
การเปิ ด ตั ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ผู้ แ สดงความสนใจเข้ า
เยี่ยมชมสนามและเข้าชมการแข่งขันทั้งระดับประเทศ
และระดับสากลอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การแข่งขันรถจักรยานยนต์
จักรยานวิบากและรถแข่ง
โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม
วันเด็กขึ้นบริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
โดยมีผู้เข้าชมกว่า 150,000 คนในสนาม และได้รวม
การแสดงรถที่สำคัญจากผู้สนับสนุนหลักทั้งหมด ไม่ว่า 21
จะเป็นการแสดงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จากบริษัท
Ducati การแสดงรถของบริษัทโตโยต้า ปตท. และ
การบริการให้นงั่ รถแข่งสำหรับเด็ก ซึง่ จะนำไปสูก่ า้ วต่อไป
ของสนามแข่งรถคือ การจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถแข่ง
และการจัดกิจกรรม Experience Ride สำหรับบุคคล
ทั่วไปให้ได้ทดลองนั่งรถแข่ง
ตอนนี้ใครยังไม่รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์คงต้องลองไป
Sport City of Siam สักครั้งแล้วนะคะ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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นับตั้งแต่เปิดตัวสนามแข่งขัน เมื่อเดือนตุลาคม
2557 เพือ่ รองรับการแข่งระดับนานาชาติ คือ Super Bike
GT 2014 ซึ่ ง ทางสนามได้ มี ก ารเซ็ น สั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์
การจัดการแข่งขัน Super GT นี้เป็นระยะเวลา 2 ปี
นอกจากการแข่งขันทัง้ ระดับนานาชาติ เช่น Super Bike
GT 2014 แล้ว สนามยังได้เคยจัดการแข่งขันใหญ่ๆ
มาแล้วตั้งแต่เปิดสนามจนถึงเดือนเมษายน 2558 เช่น
Asia Road Racing และ WSBK Rider Tour
ส่วนในระดับประเทศ เช่น Thailand Super Series,
Hi-Cetane Drag Racing และ R2M Thailand
Super Bike รวมทัง้ การแข่งขันและการจัดแสดงรถยนต์
ของค่ายรถต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
คุณตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผู้อำนวยการสนาม
และโปรเจ็กต์เมเนเจอร์ของ BRIC ได้กล่าวว่า “เรากล้า
พูดว่าในเอเชีย สนามของเราดีที่สุด เพราะใช้อุปกรณ์รุ่น
ใหม่ที่สุด มี Race Control ที่ดีที่สุดในโลก และมีจุด
ยุทธศาสตร์ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับ AEC” ทั้งนี้ตั้งแต่

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

สนามแข่ ง รถ “บุ รี รั ม ย์ ยู ไ นเต็ ด อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล เซอร์กติ ” (BRIC) เป็นกิจการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม
การลงทุนจากบีโอไอ ในกลุม่ กิจการเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ประเภทกิ จ การสนามแข่ ง ขั น ยานยนต์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมบริ ก ารและการท่ อ งเที่ ย วที่ บี โ อไอและ
รัฐบาลถือเป็นกลุ่มกิจการที่ควรให้การสนับสนุน เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

Smart City

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

พลาสติกชีวภาพ
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อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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พลาสติกชีวภาพคืออะไร
พลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เป็นนวัตกรรม
ของวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบ
ทางการเกษตรจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่สามารถปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้ (Renewable
Resources) เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด หรืออ้อย
ในรูปของแป้งหรือน้ำตาลโดยใช้กระบวนการผลิต
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
นอกจากนีพ้ ลาสติกชีวภาพยังมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ามารถ
แตกสลายทางชี ว ภาพ (Biodegradable) ได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ในธรรมชาติหรือหากนำไปฝังกลบในโรงปุ๋ยหมัก
(Compost Plant) ก็สามารถถูกจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
ย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและ
มวลชีวภาพได้ด้วย

ความสำคัญของพลาสติกชีวภาพ

พลาสติ ก ชี ว ภาพสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ
ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ เ ป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจาก
พลาสติกชีวภาพจะใช้วัตถุดิบต้นน้ำจากภาคการเกษตร
และกระบวนการผลิตใช้พลังงานต่ำอีกด้วย

นอกจากนั้น อุต สาหกรรมพลาสติ ก ชีวภาพยังมี
ผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ดังจะเห็น

ได้จากห่วงโซ่มูลค่า หรือ Value Chain อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ดังนี้

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพมีมากน้อย
แค่ ไหน

ปัจจุบนั ความต้องการพลาสติกชีวภาพในตลาดโลก
มีแนวโน้มการเติบโตสูงโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
และคาดว่าในระยะ 4 - 5 ปีข้างหน้าความต้องการใช้
พลาสติกชีวภาพของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้ บ ริ โ ภคให้ ก ารยอมรั บ และเลื อ กใช้ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพ
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลของ

ประเทศต่ า งๆ ได้ ก ำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่ อ
สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
• ฝรั่งเศสและอิตาลีได้ออกกฎหมายห้ามใช้ถุง
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
• สหรัฐอเมริกาได้กำหนดนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์
ชีวมวลจากเดิมร้อยละ 12 ในปี 2553 เพิม่ เป็นร้อยละ 20
ในปี 2563
สำหรับประเทศไทยได้มกี ารศึกษาพบว่า มีศกั ยภาพ
ที่จะเป็นแหล่งผลิตพลาสติกชีวภาพของโลกได้ เนื่องจาก
เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลแหล่งใหญ่ของโลกแห่งหนึง่ มีการส่งออก
น้ำตาลดิบสู่ตลาดโลกประมาณ 7 ล้านตัน ซึ่งหากนำ
ปริมาณน้ำตาลดิบทีส่ ง่ ออกบางส่วนมาผลิตพลาสติกชีวภาพ
จะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำตาลดิบของไทยได้ อย่างไรก็ตามมี
การคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้
พลาสติกชีวภาพในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพียง 65,000 80,000 ตันเท่านั้น ซึ่งหากมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ
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“สำหรับประเทศไทย
ได้มีการศึกษาพบว่า
มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิต
พลาสติกชีวภาพของโลกได้
เนื่องจากเป็นแหล่งผลิต
น้ำตาลแหล่งใหญ่ของโลกแห่งหนึ่ง”

ขึ้นในประเทศไทย ก็จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการพลาสติกชีวภาพใน
ตลาดโลกเป็นหลัก

“อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย
ได้เริ่มปักธงในแผนที่โลกแล้ว”
สถานภาพอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย
ในปัจจุบัน

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ จะให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่การลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสูงสุด
ตามกฎหมายของบีโอไอคือ ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
8 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร ซึง่ ปัจจุบนั มีผไู้ ด้รบั
การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทั้งในส่วนของ
การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพที่จะใช้
24
เป็นวัตถุดบิ ของการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ รวมทัง้ สิน้
9 โครงการ รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผลิตพลาสติกชีวภาพ มีโครงการที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ รวม 2 โครงการคือ
• โครงการผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก ชี ว ภาพ PLA
75,000 ตัน / ปี
• โครงการผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก ชี ว ภาพ PBS
20,000 ตัน / ปี
กลุม่ ผลิตเคมีชวี ภาพ มีโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
รวม 7 โครงการคือ
• โครงการผลิต Bio Succinic Acid (BSA)
34,000 ตัน / ปี
• โครงการผลิต Bio-Butanediol (Bio -BDO)
45,000 ตัน / ปี
• โครงการผลิต Lactic Acid 140,000 ตัน /ปี
• โครงการผลิ ต Lactic Acid Dimer
100,000 ตัน / ปี
• โครงการผลิต Lactic Acid 150,000 ตัน /ปี

• โครงการผลิต Lactic Acid 50,000 ตัน /ปี
• โครงการผลิต Lactic Acid & Lactic Acid
Derivatives 9,000 ตัน / ปี
จากการสำรวจข้อมูล เป็นที่น่ายินดีว่าไม่เกินปี
2558 นี้ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS
20,000 ตัน / ปี ที่ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
จังหวัดระยองที่ได้มีการก่อสร้างโรงงานมาตั้งแต่ช่วง
ปี 2556 ก็จะเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายในเชิง
พาณิชย์แล้ว ซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ของไทยได้เริ่มปักธงในแผนที่โลกแล้ว

มาตรการผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ปัจจุบันปัญหาขยะที่มาจากพลาสติกที่ต้องใช้เวลา
ในการย่อยสลายเป็นร้อยปี ถือว่าเป็นปัญหาระดับสากล
ที่รัฐบาลหลายประเทศต้องมีการกำหนดนโยบายในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งมีมาตรการในการส่งเสริมการใช้
พลาสติ ก ชี ว ภาพเพื่ อ ลดการใช้ ง านพลาสติ ก ที่ ม าจาก
ปิโตรเลียม
อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพใน
ปัจจุบนั มีตน้ ทุนทีส่ งู กว่าพลาสติกทัว่ ไปประมาณ 3 เท่า
จึงเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ดังนัน้ ในหลายประเทศจึงต้องมีมาตรการ
ทางด้านภาษีและมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี เพือ่ ออกมาผลักดัน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

มาตรการ

ประเทศ

มาตรการ

เนเธอร์แลนด์

กำหนดส่วนประกอบของพลาสติกชีวภาพในบรรจุภัณฑ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการกำจัดตามพืน้ ฐานการรับรองการย่อยสลายของ EN Compostability
Certification
- เก็บภาษี 0.38 ยูโร/ก.ก. สำหรับพลาสติกจากปิโตรเลียม
- เก็บภาษี 0.02 ยูโ ร / ก.ก. สำหรับวัสดุและพลาสติกชีวภาพที่ผ่าน
มาตรฐาน EN13432 (มาตรฐานการย่อยสลายได้)

มาตรการทางด้านภาษี

อิตาลี

ห้ามใช้ถุงช้อปปิ้งพลาสติกจาก PE อนุญาตเฉพาะพลาสติกชีวภาพเท่านั้น
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

สเปน

สั่งห้ามใช้ถุงช้อปปิ้งที่ทำจากพลาสติก PE ทั้งหมด และเปลี่ยนเป็นการใช้
ถุงที่ย่อยสลายในปี 2561 (มีขั้นตอนตามลำดับคือร้อยละ 60 ในปี 2556
ร้อยละ 70 ในปี 2558 ร้อยละ 80 ในปี 2559)

สหรัฐอเมริกา

1. บังคับให้หน่วยงานรัฐใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายได้
2. ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 9,000 รายการที่เป็นผลิตภัณท์จากพลาสติกชีวภาพ
ในรายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
3. ห้ามโฆษณาว่าย่อยสลายได้สำหรับผลิตภัณท์ทใี่ ช้ OXO (มลรัฐแคลิฟอร์เนีย)

ฟิลิปปินส์

ห้ามไม่ให้ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ใช้ถุงช้อปปิ้งที่ใช้แล้วทิ้งและภาชนะ
บรรจุอาหารโฟมและถ้วยพลาสติก แต่ถ้วยและถุงพลาสติกย่อยสลายได้
ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้

ตัวอย่างมาตรการในต่างประเทศที่แสดงข้างต้น
ถือว่าเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานพลาสติกชีวภาพ
มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตพลาสติกชีวภาพของโลก ก็จะได้ประโยชน์จาก
มาตรการดังกล่าว และสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้
มากขึ้น เพราะมีความต้องการในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่ง
เหลือเพียงแต่ว่าผู้ผลิตในประเทศจะสามารถลดต้นทุน
การผลิ ตได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งไร เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงมากขึ้น
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พลาสติกชีวภาพได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีขยะ

วารสารส่งเสริมการลงทุน

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

เกาหลี

“คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
พิจารณาผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพเป็นการเร่งด่วน”
การส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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รั ฐ บาลไทยที่ ผ่ า นมาหลายชุ ด มี ค วามเห็ น
ตรงกันว่า อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอุตสาหกรรม
ดาวรุ่ ง ในอนาคตของไทย แต่ ต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น
เป็นพิเศษในช่วงแรก เช่นเดียวกับเมื่อหลายปีก่อนที่มี
มาตรการพิเศษในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ตามเป้ า หมายของรั ฐ บาล ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ ต สาหกรรม
ปิโตรเคมีเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว หรืออุตสาหกรรม
26 ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพก็เช่นเดียวกัน ก็
ต้ อ งการแรงกระตุ้ น และการสนั บ สนุ น เป็ น พิ เ ศษ
จากรัฐบาล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความ
สำคัญกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอย่างมาก
และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น หรื อ บี โ อไอ กำหนดมาตรการสนั บ สนุ น
เป็นพิเศษในส่วนของบีโอไอเอง และเสนอมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพิ่มเติมในส่วน

ของหน่ ว ยงานรั ฐ อื่ น เพื่ อให้ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการพิจารณา
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเป็นการเร่งด่วน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจึงจัดเป็นอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตของไทย ที่จะช่วยเสริมสร้างรากฐานของ
ประเทศให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะเทคโนโลยี นวั ต กรรม
ตลอดจนพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เอื้อต่อการ
เติ บโตด้ า นเศรษฐกิ จ การลงทุ น ของประเทศไทยใน
ระยะยาว
ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก
ชีวภาพ เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิด Smart
City อย่างแท้จริง

Smart City

ชนกพร หนูหอม

ยางพารา

สิ่งที่น่าคิดก็คือ เมื่อเราส่งยางเป็นวัตถุดิบออกไป
ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีต่างๆ ก็นำยางเหล่านี้ไปแปรรูป
เพิ่มมูลค่าส่งกลับมาขายเราในราคาที่สูงมาก ตัวอย่าง
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ใ ช้ ย างธรรมชาติ เ ป็ น หลั ก ก็ คื อ
ยางยานพาหนะ โดยเฉพาะยางรถโฟล์กลิฟท์ ยางรถบรรทุก
ซึง่ ใช้ยางธรรมชาติในสัดส่วนทีม่ ากกว่าการใช้ยางสังเคราะห์
เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่น ทนแรงกระแทกได้ดี
ส่วนยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์จะมีสัดส่วน
ของยางสั ง เคราะห์ ม ากกว่ า ยางธรรมชาติ เนื่ อ งจาก
ต้ อ งใช้ ค วามเร็ วในการขั บ ขี่ สู ง กว่ า ยางรถโฟล์ ก ลิ ฟ ท์
ยางรถบรรทุก

แต่ทนี่ า่ เสียดายคือ เทคโนโลยีของผูผ้ ลิตยังไม่ถงึ
ขั้นที่จะผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูงเองได้ ยางรถยนต์ที่ 27
ผลิตในเมืองไทยล้วนแล้วแต่เป็นตราของต่างประเทศ
ทัง้ หมด อุตสาหกรรมยางไทยทำได้เพียงยางรถจักรยานยนต์
กับยางรถบรรทุกเป็นหลัก

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมาย
คือ การพยายามที่จะสร้างผิวหนังเทียม
จากยางพาราเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน
ของนักเรียนแพทย์”
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ประเทศไทยผลิ ต ยางธรรมชาติ ส่ ง ออกเป็ น
อันดับหนึง่ ของโลก แต่เกือบทัง้ หมดหรือกว่าร้อยละ
86 ทีส่ ง่ ออกเป็นวัตถุดบิ เช่น ยางแผ่น น้ำยางข้น
เป็ น ต้ น ที่ เ หลื อ อี ก ร้ อ ยละ 14 เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต่างๆ

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตอะไรได้มากกว่าที่เราคิด

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ตั ว อย่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต่ อ ยอดจากยางพารา
ที่น่าสนใจมากก็คือ การผลิตผิวหนังเทียมจากยางพารา
ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นีม้ ี ผศ. ดร. ชลดา เลวิส และคณะจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผูด้ ำเนินการ เป้าหมายของ
โครงการคือ การพยายามที่จะสร้างผิวหนังเทียมจาก
ยางพาราเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนของนักเรียนแพทย์
และพยาบาล ที่ผ่านมาเป็นการใช้ยางซิลิโคนเหลว ซึ่ง
เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความนิ่มและไม่เหนียวจนเกินไป
โดยนำมาหล่อเป็นรูปร่างหรืออวัยวะต่างๆ สำหรับใช้ใน
การฝึกหัดการฉีดยา การผ่าตัด หรือการเย็บแผล แต่วา่
ปั ญ หาก็ คื อ ยางซิ ลิ โ คนเป็ น ของที่ ต้ อ งนำเข้ า มาจาก
ต่ างประเทศและมี ร าคาแพง ดั ง นั้ น การที่ เ มื อ งไทยมี
ยางธรรมชาติอยู่มากมหาศาลจนสามารถส่งออกได้เป็น
อันดับหนึ่งของโลก ก็น่าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น
มาใช้เอง และแม้กระทั่งส่งออกไปขายต่างประเทศได้
ด้วยซ้ำ กลุ่มนักวิจัยนี้จึงได้นำยางธรรมชาติเหลวซึ่งมี
28 ราคาถู ก และเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศมาพั ฒ นา
จนกระทัง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกับผิวหนังของคนเราจริงๆ
หมายความว่าต้องมีความนิ่ม ซึ่งสามารถใช้เข็มฉีดยา
เจาะเข้าไปได้ หรือสามารถใช้มีดกรีดได้ใกล้เคียงกับ
ผิวหนังของคน ซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับยางพาราได้มากขึ้น
ทีผ่ า่ นมามีการใช้ยางพาราสร้างเป็นอุปกรณ์การสอน
บ้างแล้ว เช่นทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยมีการศึกษา
โดยนำยางพารามาหล่อขึ้นรูปเป็นอวัยวะต่างๆ สำหรับ
การสอนกายวิภาค จนกระทั่งขณะนี้สามารถผลิตขาย

ในวงกว้างแล้ว แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดแทน
ผิวหนังเทียม ส่วนการใช้ยางธรรมชาติมาทำเป็นอวัยวะเทียม
เพื่อใช้สอนเรื่องการฉีดยาหรือเย็บแผลนั้น เคยมีการทำ
กันมาก่อนโดยนำยางมาทำในรูปของฟองน้ำ ซึง่ มีขอ้ ด้อย
คือไม่ค่อยเหมือนกับผิวหนังจริงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกฉีดยา กรีดผิวหนังหรือเย็บแผล ก็จะให้ความรู้สึก
ไม่เหมือนจริง
ผลงานที่นักวิจัยกลุ่มนี้ได้ทำขึ้นอยู่ในระหว่างการ
ยื่นจดสิทธิบัตร เพราะมีโอกาสนำไปใช้ได้กว้างขวาง
เชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตซึ่งมีหลาย
ขั้นตอนพอสมควรจนกระทั่งได้ยางธรรมชาติแปรรูปที่นำ
มาใช้เป็นผิวหนังเทียมโดยมีความหนืด ความแข็ง และ
ความยืดหยุ่นเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้มีการทดลองหล่อ
ออกมาเป็นรูปมือและแขนเทียม เพื่อนำไปทดลองใช้
เป็นสื่อการสอนตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ดังนั้นหากใช้ได้จริง
และมีคุณสมบัติดีกว่าหรืออย่างน้อยก็เท่ากับผิวหนังเทียม
ทีท่ ำมาจากยางซิลโิ คน ก็หมายความว่าเรามีโอกาสทีจ่ ะพัฒนา
ให้เกิดเป็นสินค้าสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์
ทัง้ ในประเทศ หรือแม้แต่การส่งออกไปขายต่างประเทศ
ได้อย่างแน่นอน

“สถาบันวิจัยยางได้พัฒนาเทคโนโลยี
การใช้ยางธรรมชาติ
ผสมยางมะตอยราดถนนใหม่”
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น กระเป๋า
จากยางพารา ซึ่งมีสีสันสวยงาม และสามารถกันน้ำได้
สถาบันวิจัยยางได้พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ยาง
ธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนนใหม่ โดยใช้ยางแห้ง
แทนการใช้น้ำยางข้น อัตราร้อยละ 5 ผสมยางมะตอย
ในงานราดถนน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ต้องใช้สารเคมีที่มี
ราคาแพง สามารถนำยางพารามาใช้ได้หลายรูปแบบ
เช่น ยางเครป ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยาง
Cutting จากยางแผ่นรมควัน ทั้งยังไม่เกิดฟองและ

ยังมีงานบางอย่างที่สามารถใช้ยางให้เป็นประโยชน์
ได้และมีผลงานวิจัยรองรับเป็นอย่างดี เช่น การทำยาง
รองปู พื้ น สระน้ ำ เพื่ อ กั น น้ ำ ซึ ม ในกรณี ข องดิ น ทราย
หรือป้องกันความเค็มจากดินเข้ามาปะปนน้ำในสระ
อีกงานหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ การนำยางมาทำเป็นแผ่น
สำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนม ซึ่ง
มี ผ ลการวิ จั ย มาแล้ ว ว่ าได้ ผ ลดี ม าก เพราะสามารถ
ลดการเกิดแผลของโคนมเนื่องจากการล้มตัวลงนอน
ได้เป็นอย่างดี ผลก็คือวัวจะมีสุขภาพดี จึงให้นมได้มาก
และไม่มีปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเพื่อรักษาแผลดังกล่าว
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในเรือ่ งการผลิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล
หรือการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีก เรื่องของยาง
ก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำคัญจากยาง
ที่ มี ก ารใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายและมี ข องเหลื อ ทิ้ ง เมื่ อ
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แรงดันในขณะผสมยางกับยางมะตอย ทำให้ไม่มคี วามเสีย่ ง
ที่จะเกิดอันตรายระหว่างผสม ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ง่าย
และไม่ซบั ซ้อน ทีส่ ำคัญยังเป็นแนวทางช่วยสร้างเสถียรภาพ
ราคายางได้ทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยเฉพาะยางแห้ง
ที่อยู่ในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ถึงแม้ยางนั้น
จะเสียรูปทรงไปก็สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผสมกับ
ยางมะตอยเพื่องานราดถนนได้ ดีกว่าเก็บยางไว้นาน
จนกระทั่งยางเสื่อมสภาพลง การนำยางพารามาผสม
ยางมะตอยเพือ่ ทำถนน ผลก็คอื ความยืดหยุน่ ตัวของถนน
ดีกว่าการใช้ยางมะตอยเพียงอย่างเดียว ทำให้ถนนทนทาน
มากขึ้น ไม่ปริแตกหรือร้าวง่าย และอายุใช้งานนานขึ้น
การจะใช้ยางมาผสมทำถนนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้น
อยู่ กั บ ราคายาง มี ก ารประมาณการกั น ว่ า ถ้ า ทำถนน
มาตรฐานยาว 1,000 กิโลเมตร จะต้องใช้ยางพาราผสม
ประมาณ 3,300 ตัน
กิจกรรมที่ใช้ยางพารามีหลายอย่าง หากเก็บเล็ก
ผสมน้อยก็จะดึงยางออกจากตลาดได้จำนวนมหาศาล
เช่น ถ้านำมาทำกรวยยางสำหรับงานจราจร แทนการใช้
พลาสติก หากจะทำประมาณ 3 ล้านชิ้น จะใช้ยางเกือบ

“นำยางมาปูพื้นคอกโคนม
ซึ่งได้ผลดีมาก
เพราะสามารถลดการเกิดแผลของโคนม
เนื่องจากการล้มตัวลงนอน
ได้เป็นอย่างดี”

วารสารส่งเสริมการลงทุน

สี่พันตัน ถ้าทำบล็อกปูพื้นหรือทางเดินหรือในโรงเรียน
เพือ่ ทำสนามเด็กเล่น ซึง่ จะทนทานและให้ความปลอดภัย
มากขึ้น กิจกรรมนี้จะใช้ยางมากถึงเกือบห้าหมื่นตัน
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หมดอายุจำนวนมาก นั่นก็คือยางรถยนต์ ซึง่ ในแต่ละปี
มียางรถยนต์ใช้แล้วจำนวนมาก จึงต้องมีวิธีการนำกลับ
มาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ยางรถยนต์ ที่ ห มดสภาพเหล่ า นี้ เ มื่ อ นำมาแยก
ผ้าใบกับเหล็กและองค์ประกอบอื่นๆ ออก แล้วบดเป็น
ชิ้นเล็กๆ มีชื่อเรียกเฉพาะว่ายางครัมบ์ ซึ่งปรากฏว่าใน
สหรัฐอเมริกามีตลาดใหญ่ทใี่ ช้ยางครัมบ์คอื การใช้ทำถนน
30 ราดยางหรือแอสฟัลท์ ซึ่งในแต่ละปีสามารถนำยางล้อ
รถยนต์ ม ารีไ ซเคิลได้ ม ากถึ ง 12 ล้า นเส้น เพื่อการนี้
อย่างเดียว นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการนำไปผลิตเป็นวัสดุรองพืน้
ในสนามหรือลานกีฬาต่างๆ ได้
เรื่องการตลาดของผลิตผลเกษตรหรืออะไรก็ตาม
หนีไม่พ้นเรื่องของสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการ
และปริมาณผลผลิต ทั้งสองอย่างนี้ส่งผลกระทบถึงเรื่อง
ราคา ยางพาราก็เช่นกัน การที่ราคาตกต่ำเป็นเพราะว่า

เราผลิตได้มากเกินความต้องการ แต่ทสี่ ำคัญคือยางพารา
เป็นพืชยืนต้น ปลูกหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต และมีอายุ
ใช้งานได้นานหลายปี หากจะโค่นทิ้งตามราคายางก็คง
เป็นไปไม่ได้ ในเมือ่ เราไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิต
ได้ ก็ต้องหาทางสร้างความต้องการใช้ผลผลิตให้มากขึ้น
ในอดีตที่ผ่านมาเราหวังพึ่งตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
ซึง่ ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ ทางรอดของยางพาราไทย
ก็คือ การสร้างปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ยางพาราให้มากขึ้นภายในประเทศ

การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการผลิตยางพารา

ปัจจุบันบีโอไอให้การส่งเสริมฯ กิจการผลิตภัณฑ์
จากยางพาราใน 2 ประเภทกิจการ คือ
1. กลุ่ม A2 ประเภท 1.14.2 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง
และแหวนยาง)
โดยจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิตบิ คุ คล 8 ปี (จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี) และสิทธิประโยชน์
อื่นๆ
2. กลุม่ A4 ประเภท 1.14.1 กิจการแปรรูปยาง
ขั้นต้น
โดยจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล 3 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

Smart City

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

ลึก...แต่ ไม่ลับ

อุตสาหกรรมผลิตจักรยานไต้หวัน
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น อาจจะมีผลกระทบ
ในแง่จติ ใจของผูใ้ ช้จกั รยานบางท่านอยูบ่ า้ ง อย่างไรก็ตาม
ผู้เขียนก็ยังคงมั่นใจว่ากระแสความนิยมใช้จักรยานใน
ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจ และเป็น
ธุรกิจที่น่าจับตาดังเดิม

วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ฉบั บ เดื อ นมี น าคม
2558 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่อง “จักรยาน
ปรากฏการณ์ร้อนแรงแห่งปี” ผลปรากฏว่า ได้รับการ
ตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี และมี ค นสนใจถามไถ่ เ รื่ อ งราว
เกี่ยวกับจักรยานเข้ามามาก ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราว
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนือ่ ง และน่าสนใจในอุตสาหกรรมจักรยาน
มาบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้รับทราบเพิ่มเติม
โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมผลิตจักรยานในไต้หวัน”
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เมื่อช่วงต้นปี 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม
2558 ทีผ่ า่ นมา เกิดเหตุการณ์รา้ ยๆ ต่อผูใ้ ช้จกั รยาน
ในประเทศไทยหลายครัง้ โดยเป็นเหตุการณ์มที งั้ นักปัน่
จักรยานชาวไทย และนักปั่นจักรยานต่างประเทศ
เสียชีวติ จากการขับขีจ่ กั รยานในประเทศไทย ซึง่ ผูเ้ ขียน
ในฐานะของผูใ้ ช้จกั รยานคนหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้จกั รยาน
มาทำงาน และปั่นท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็
ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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“ในช่วงปี ค.ศ. 1885 - 1905 จักรยาน
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผู้คิดค้นจักรยาน”
ค.ศ. 1885-1905
20 ปีของยุคทองจักรยาน

จักรยานได้ถอื กำเนิดขึน้ มาบนโลกใบนีเ้ มือ่ ประมาณ
150 ปีที่แล้ว ซึ่งจักรยานที่ผลิตขึ้นมาในครั้งแรกนั้น
รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกับจักรยานที่พวกเราใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน
จักรยานในยุคแรกนั้น จะใช้งานค่อนข้างยากจึงดู
เหมือนอุปกรณ์เล่นกายกรรมมากกว่า อีกทั้งการใช้งาน
ต้องใช้ทักษะของร่างกายมากและล้มง่ายมากจึงไม่ได้รบั
ความนิยมในช่วงแรก จนกระทัง่ ในปี ค.ศ 1885 จักรยาน
ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น มี
บันไดและโซ่จักรยานเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อจักรยานเริ่มมีการประดิษฐ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
จึงเริม่ มีความนิยม ในช่วงปี ค.ศ. 1885 - 1905 จักรยาน
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทวีปยุโรป ซึ่งเป็น
ผู้คิดค้นจักรยานและได้แพร่ขยายความนิยมใช้จกั รยาน
เพื่อการเป็นพาหนะเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีคนในทวีปยุโรปได้อพยพเข้าไป
อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก
จุ ด เปลี่ ย นของอุ ต สาหกรรมจั ก รยานครั้ งใหญ่
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ 1905 เมื่อเริ่มมีการผลิตรถยนต์ขึ้น

แต่ในช่วงแรกการผลิตรถยนต์ใช้เป็นการผลิตด้วยมือ
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ในปี ค.ศ. 1920
FORD ได้ผลิตรถยนต์แบบที่เรียกกันว่า “Assembly
Line” ในสหรัฐฯ ทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้เป็น
จำนวนมาก โดยใช้เวลาสั้นและการผลิตแบบนั้นก็ได้
แพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา
เมือ่ รถยนต์ได้ถกู สร้างขึน้ มาในราคาทีท่ กุ คนสามารถ
หาซื้อได้ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตมากขึ้น
สามารถเดินทางระยะทางไกลได้ในเวลาอันสั้น ทำให้คน
หันมาใช้รถยนต์มากขึ้น และมีผลกระทบต่อจักรยาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จักรยานจึงเปลี่ยนพาหนะที่ใช้เดิน
ทางมาเป็ น พาหนะสำหรั บ เด็ ก แทน คนใช้ จั ก รยาน
เพื่อการเดินทางก็น้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด
20 ปีทองของจักรยานในยุคแรก

“เริ่มมีการขยายกลุ่มปั่นมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เกิดและโต
ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2”
Baby Boom : Bicycle Boom

ความนิ ย มใช้ จั ก รยานมาเริ่ ม ขึ้ น อี ก ครั้ งในช่ ว ง
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการ
ทีญ
่ ปี่ นุ่ ประกาศสงครามกับสหรัฐฯ โดยการส่งเครื่องบิน
ไปทิ้งระเบิดฐานทัพสหรัฐฯ ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ และทำให้
ขยายไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่สนามรบ
จะอยู่ในทวีปยุโรป
จากเหตุการณ์นั้น ทำให้สหรัฐฯ ส่งทหารที่คาดว่า
มี จ ำนวนสู ง ถึ ง 6 ล้ า นคนไปร่ ว มรบในยุ โ รป เมื่ อ
สงครามสิ้นสุดลง มีทหารจำนวนมากได้นำจักรยานจาก
ยุโรปกลับไปด้วย และเริ่มมีการขยายกลุ่มปั่นมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุม่ เด็กที่เกิดและโตในช่วงสิน้ สุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีจำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็นยุค
Baby Boom

ในปี ค.ศ 1970 จักรยานในสหรัฐฯ ได้มกี ารคิดค้น
เพื่ออำนวยความสะดวกและทุ่นแรงการใช้งานมากขึ้น
โดยเริ่มมีการผลิตแบบ 10 เกียร์ จำนวนเริ่มแรกที่ผลิต
คือ 200,000 คัน ปรากฏว่าได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก
ทำให้ภายในปี ค.ศ. 1971 เพียง 1 ปีเท่านั้น จำนวน
ยอดขายจักรยานแบบมีเกียร์ได้ขนึ้ สูงไปถึง 8,000,000 คัน
ซึง่ เหตุการณ์นมี้ กี ารเรียกขนานกันว่า “Bicycle Boom”
ที่อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับยุค Baby Boom นั่นเอง

เมือ่ ความต้องการจักรยานในสหรัฐฯ มีเพิม่ มากขึน้
อย่างรวดเร็ว โรงงานผลิตในสหรัฐฯ ไม่สามารถรองรับ
ความต้ อ งการได้ บวกกั บ ค่ า แรงงานที่ สู ง ผู้ ผ ลิ ต
หลายรายในสหรัฐฯ จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตจักรยานที่
มีแรงงานถูกกว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยัง
สามารถผลิตได้มากตามจำนวนที่ต้องการ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้ผลิตจักรยานใน
สหรัฐฯ สนใจไปตั้งโรงงานผลิตจักรยานที่นั่น ซึ่งใน
ช่วงแรกถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้จักรยาน
ที่ผลิตในญี่ปุ่นมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คุณภาพก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก จึงมีจักรยานหลายยี่ห้อของสหรัฐฯ
และยุโรป ไปตั้งโรงงานผลิตที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น
แต่อย่างที่เราทราบกัน การผลิตจักรยานในญี่ปุ่น
ที่เน้นการผลิตที่ต้นทุนต่ำ ก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นาน
เพราะญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น เป็นเป้าหมายในการผลิต

หลังจากที่เป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการผลิต
และส่งออกจักรยานมาหลายปี จนในช่วงท้ายของทศวรรษ
ที่ 1990 อุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันเริ่มพบกับ
ความท้าทายครั้งใหญ่ นั่นคือการเปิดประเทศของจีน
ประเทศจีนในช่วงท้ายของทศวรรษ 1990 เป็น
ประเทศที่มีปริมาณการใช้จักรยานลำดับต้นๆ ของโลก
มีโรงงานผลิตมากกว่าไต้หวันหลายเท่า รวมทัง้ ค่าแรงงาน
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การเปิดประเทศของจีน
อุปสรรคและความท้าทายของไต้หวัน
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“จักรยานที่ผลิตในญี่ปุ่น
มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในสหรัฐฯ
ในขณะที่คุณภาพ
ก็ ไม่แตกต่างกันมากนัก
จึงมีโรงงานผลิตที่ญี่ปุ่น
ในช่วงเวลานั้น”

หลายอุตสาหกรรมทั้งของญี่ปุ่นเองและต่างชาติ ทำให้
ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต้นทุน
ของอุตสาหกรรมจักรยานทีต่ ำ่ ในญีป่ นุ่ ก็สงู ขึน้ จนกระทัง่
มีต้นทุนที่สูงกว่าในประเทศเจ้าของยี่ห้อนั่นเอง ซึ่งมี
ความคิดเรื่องย้ายฐานการผลิตจักรยานจากญี่ปุ่นไปสู่
ประเทศอื่นในเวลาต่อมา
ไต้หวันเป็นประเทศหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจในการ
ย้ายฐานการผลิตจักรยานจากญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจัย
ค่าแรงที่ถูกกว่าญี่ปุ่น รวมทั้งทักษะแรงงานที่ดีทำให้
หลายแบรนด์ดังๆ ในวงการจักรยาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
“Schwinn” ได้ว่าจ้างโรงงานในไต้หวันผลิตจักรยาน
และมีอีกหลายแบรนด์ดังมาว่าจ้างไต้หวันผลิตจักรยาน
จึงส่งผลให้ในช่วงปี 1980-1998 ไต้หวันจึงเป็นอันดับหนึง่
ของโลกด้านการผลิตและส่งออกจักรยาน มีปริมาณ
การผลิตมากกว่า 10 ล้านคัน ต่อปี

วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ในจีนทีถ่ กู กว่าไต้หวันอย่างมาก นอกจากนัน้ นโยบายของ
รัฐบาลจีนในช่วงเวลานั้น ที่เริ่มเปิดประเทศและยอมรับ
การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น
จักรยานหลายแบรนด์ดังของโลกจึงเริ่มย้ายฐาน
การผลิตจากไต้หวันไปสู่ประเทศจีน ทำให้ยอดการผลิต
จักรยานของไต้หวันลดลงอย่างมาก จากยอดการผลิต
มากกว่า 10 ล้านคันต่อปี ลดลงเหลือไม่ถึง 2 ล้านคัน
จนหลายคนคาดหมายว่า อุตสาหกรรมผลิตจักรยาน
ในไต้หวันคงถึงเวลาล่มสลายแล้ว ไม่ตา่ งกับอุตสาหกรรม
ผลิตจักรยานในญี่ปุ่นก่อนหน้านั้น
เมื่อเกิดวิกฤติดังกล่าวขึ้น แทนที่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันจะเรียกร้องความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลหรือเลิกกิจการไป ผู้ประกอบการเหล่านั้น
ต่างรวมตัวกันเพือ่ หาวิธที จี่ ะให้อตุ สาหกรรมผลิตจักรยาน
ในไต้หวันยังคงอยู่ต่อไป และที่สำคัญยังเป็นผู้ผลิต
ในลำดับต้นของโลกอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ
34 วงการอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันในช่วงเวลานั้น

A-Team:Taiwan Model for Bicycle
Industry

ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักว่า A - Team คือ
อะไร และมีผลต่ออุตสหกรรมจักรยานไต้หวันอย่างไร
ผู้เขียนขออนุญาตพาท่านผู้อ่านมารู้จักผู้ผลิตจักรยาน
รายหนึ่งของไต้หวันกันก่อน ซึ่งเป็นผู้ผลิตจักรยานยี่ห้อ
“Giant”
Giant เดิมเป็นโรงงานผลิตจักรยานที่ก่อตั้งในปี
ค.ศ. 1972 ซึ่งวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพราะต้องการ

เป็นผูร้ บั จ้างผลิตจักรยานยีห่ อ้ “Schwinn” ของสหรัฐฯ
ที่เข้ามาจ้างโรงงานในไต้หวันผลิตเพื่อส่งออกไปทั่วโลก
ซึ่งกิจการรับจ้างผลิต หรือ OEM ดังกล่าวดำเนินการ
ไปด้ ว ยดี ใ นระยะเวลาหนึ่ ง จนกระทั่ ง ประเทศจี น
เปิ ด ประเทศ และชั ก ชวนให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ าไป
ลงทุนในประเทศจีน
จักรยาน Schwinn ก็ไม่ตา่ งจากแบรนด์ระดับโลก
รายอื่น ได้มีการถอนตัวจากไต้หวัน แล้วให้โรงงานที่
ประเทศจีนผลิตให้แทน
ผู้บริหารของโรงงานที่ผลิตให้ Schwinn เห็นว่า
ไม่ควรปล่อยให้โรงงานของตนทีผ่ ลิตจักรยานให้ Schwinn
ต้องยกเลิกไป เหตุเพราะการย้ายฐานดังกล่าวแต่ควรจะ
ต้องมีแบรนด์หรือยี่ห้อของตนเอง จึงได้ก่อตั้งแบรนด์
จักรยาน “Giant” ขึ้น
ในช่วงแรกของจักรยาน Giant มีการผลิตและ
จำหน่ายเฉพาะจักรยานสำหรับนักเรียนเท่านั้น เนื่องจาก
คนไต้หวันในช่วงเวลานั้นมองว่า จักรยานเป็นสินค้า
สำหรับเด็กและคนจนเท่านั้น ซึ่งแบรนด์ Giant เอง
ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า รวมทั้ ง มี ก ารต่ อ ยอดไปสู่ สิ น ค้ าใหม่
ที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตจักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือหมอบ เป็นต้น และ
ที่สำคัญ Giant ได้ลงทุนสนับสนุนทีมจักรยานของ
ไต้หวันลงแข่งในรายการจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
คือ Tour de France ภาพลักษณ์ของแบรนด์นใี้ นเวลา
ต่อมาจึงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และมีคุณภาพสูงใน
ระดับโลก

“จึงเกิดแนวความคิดว่า
ถ้ามีการร่วมมือกันให้โรงงานหลายๆ แห่ง
ทำชิ้นส่วนแยกกัน
แล้วค่อยมาประกอบเข้าด้วยกัน
จะง่าย และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า”

เป็ น การรวมกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมจั ก รยานใน
ไต้หวันกันอย่างจริงจัง โดยผู้ประกอบการขนาดเล็ก
มีส่วนเป็นอย่างมากในการพัฒนาของกลุ่ม A -Team นี้
เนื่องจากจักรยานเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ประกอบ
ด้วยชิ้นส่วนมากกว่าร้อยชิ้น แต่ละชิ้นมีความซับซ้อน
ไม่ เ หมื อ นกั น ความสำคั ญ ของของชิ้ น ส่ ว นต่ า งๆ มี
ผลต่อสมรรถนะของจักรยานมาก ดังนั้นโรงงานระดับ
SMEs ทีเ่ ชีย่ วชาญชิน้ ส่วนเพียงบางชิน้ จึงมีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันมาก
ผลการรวมตัวของกลุ่ม A - Team ในช่วงเวลา
10 ปีที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมจักรยานของ
ไต้หวันสามารถกลับมาเป็นผู้นำในตลาดโลกได้อีกครั้ง
โดยเฉพาะจักรยานระดับ Hi -end
ดังนั้นบทความ “ลึก...แต่ไม่ลับ อุตสาหกรรม
ผลิตจักรยานไต้หวัน” นี้ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระ
เกีย่ วกับจักรยานแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกัน
ภายในกลุม่ อุตสาหกรรมจักรยานไต้หวัน ทีช่ ว่ ยยกระดับ 35
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจักรยาน
ไต้หวันกลับมาอยู่ในระดับโลกอีกครั้งได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั กลุม่ ผูป้ ระกอบการของไทยได้ปรับมาใช้
ดังตัวอย่างของกลุ่ม A -Team นี้
วารสารส่งเสริมการลงทุน

สถานภาพการให้การส่งเสริมฯ
กิจการผลิตจักรยานในปัจจุบัน

บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตจักรยาน
ตามประเภท 3.5 กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีเพียง 2 โครงการเท่านั้น
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ซึ่ง 1 ใน 2 ราย
เป็นยีห่ อ้ ของไทยเราเอง แต่อย่างไรก็ตามมีผผู้ ลิตจักรยาน
ในไทยอีกรายที่ดำเนินการโดยไม่ได้ขอรับการส่งเสริมฯ
หรือเป็นโครงการที่ได้รับบีโอไอ แต่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์
ไปนานแล้ว
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เมื่อเรารู้จักกับจักรยาน Giant แล้ว เรามาดูว่า
จะเชือ่ มโยงและเกีย่ วข้องกับ A-Team ซึง่ เป็นผูผ้ ลักดัน
อุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันได้อย่างไร
การผลิตจักรยาน จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ผลิ ต ยานยนต์ เนื่ อ งจากการผลิ ต จั ก รยานแต่ ล ะคั น
ต้องใช้ชิ้นส่วนจำนวนมาก และแต่ละโรงงานก็มีความ
ชำนาญต่างกัน
บางโรงงานในไต้หวันจะผลิตทุกชิ้นส่วนเอง แต่
ก็จะประสบปัญหา เนื่องจากจักรยาน 1 คันต้องใช้
ชิ้นส่วนเยอะมาก ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้ามี
การร่วมมือกันให้โรงงานหลายๆ แห่งทำชิ้นส่วนแยกกัน
แล้วค่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจะง่าย และมีต้นทุน
ที่ต่ำกว่า
แนวความคิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการจักรยาน
จึงเกิดขึ้น โดยมีผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ของไต้หวันคือ
Giant เป็นผูน้ ำ โดยกลุม่ ทีร่ วมกันนีม้ ชี อื่ เรียกว่า “A-Team”
นั่นเอง
สิ่งที่กลุ่ม A-Team ได้ดำเนินการมา มีดังนี้
1. เป็นการรวมกลุม่ ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
จักรยานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รายเล็ก จนถึงโรงงานประกอบจักรยานแบรนด์ระดับโลก
2. มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพือ่ รักษาความสามารถ
ในการแข่งขันใน 3 เรื่องหลักคือ
1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของ
				 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยาน
2) การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาด
3. ยกระดับอุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันให้
ไปสูร่ ะดับ Hi-end โดยเน้นเรือ่ งนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
จักรยานที่ผลิตในไต้หวัน
4. เสริ ม สร้ า งความชำนาญเฉพาะด้ า นของ
ผู้ประกอบการในแต่ละด้าน
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม A - Team มี ส มาชิ ก รวมกั น
มากกว่า 800 บริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประเมินพบว่า

Smart City

ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม

การพัฒนาอุตสาหกรรม
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การท่องเที่ยวไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารขยายตัวสูง
และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเป็นทั้งแหล่ง
นำเข้าเงินตราต่างประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน
และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นอกจากนี้
การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึง
ส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนอีกด้วย
จากบทสรุ ป สถานการณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วของ
กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พบว่า
จำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาในไทยในเดือนธันวาคม
2557 มีจำนวนรวม 2.84 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยว
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ โอเชียเนีย

ตะวันออกกลาง โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนสูงสุด 10
อั น ดั บ แรก คื อ จี น มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ ญี่ ปุ่ น
สาธารณรัฐเกาหลี สหราชอาณาจักร อินเดีย สหรัฐอเมริกา
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลำดับ
นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พบว่ามีจำนวนนักท่องเทีย่ วขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่
3 ทีร่ อ้ ยละ 11.8 ต่อปี โดยการขยายตัวมาจากนักท่องเทีย่ ว
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“แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ปี 2555 -2559
มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
เป็นหนึ่งในห้าแหล่งท่องเที่ยว
สำคัญที่สุดในเอเชีย”

ปี 2558 การท่องเที่ยวไทยจะเป็นหนึ่งในแรง
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย โดยตัง้ แต่ตน้ ปี 2558 หน่วยงาน
ภาครัฐต่างเร่งทำการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วไทย
อย่ า งเข้ ม ข้ น ทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมภายในประเทศและ
การทำการตลาดในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
ของไทย
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี 2555 - 2559
มี เ ป้ า หมายให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
คุณภาพ มีขดี ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ ว
ในระดับโลก เป็นหนึ่งในห้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุด
ในเอเชี ย สร้ า งรายได้ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น เพิ่ ม ขึ้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ห นึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อำนวยความสะดวกเพื่ อ
การท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง 37
การท่องเที่ยวทั้งในและระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่สอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ฟืน้ ฟูแหล่งท่องเทีย่ วให้เกิดความยัง่ ยืนฟืน้ ฟูแหล่งท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่สาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า
บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเสริมสร้างโอกาส
และแรงจูงใจเพือ่ พัฒนาการค้าการลงทุนด้านการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่สี่ ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งให้นักท่องเที่ยวรับรู้และ
เข้าใจภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทำตลาดเชิงรุกและ
จัดงานแสดงต่างๆ
ยุทธศาสตร์ทหี่ า้ ยุทธศาสตร์สง่ เสริมกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคประชาชนและองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
การท่องเทีย่ วมุง่ เน้นให้การบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว
เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
วารสารส่งเสริมการลงทุน

จากประเทศจีน และมาเลเซีย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว
ในไตรมาสที่ 4 มีจำนวน 7.45 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ
7 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 13.9 ต่อไตรมาส ในขณะ
ที่มีจำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวปี 2557 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 24.77 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกมากทีส่ ดุ รองลงมา ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง อเมริกา และยุโรป ตามลำดับ
ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวมีมูลค่ารวมประมาณ
1,147.65 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
คาดการณ์ว่าปี 2558 ในไตรมาสแรก จะมีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในไทยประมาณ 7.3 ล้านคน
หรือคิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 15.0 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าจะสร้าง
รายได้ สู่ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วมี มู ล ค่ า
ประมาณ 382,900 ล้านบาท

“การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ใหม่
ปี 2558 - 2564
ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ในหลายประเภทกิจการ”

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่ มโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้แผนงานความร่วมมือ
ทั้งในภูมิภาค ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ที่ จ ะเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย น
38 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ การเชือ่ มโยงอาเซียนด้านโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่งร่วมกันใน
อาเซียน จะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในอันดับต้นและจะเป็น
พืน้ ฐานในการอำนวยความสะดวก เพือ่ นำไปสูก่ ารเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ
สำหรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์
ใหม่ ปี 2558 - 2564 ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.22
กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
• กิจการประเภท 7.22.2 กิจการบริการทีจ่ อดเรือ
ท่องเที่ยว
• กิจการประเภท 7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่
หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
• กิจการประเภท 7.22.3 กิจการสวนสนุก
• กิจการประเภท 7.22.4 กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
• กิจการประเภท 7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด
• กิจการประเภท 7.22.6 กิจการพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ้

• กิจการประเภท 7.22.7 กิจการสนามแข่งขัน
ยานยนต์
• กิจการประเภท 7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.23
กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
• กิจการประเภท 7.23.1 กิจการโรงแรม
• กิจการประเภท 7.23.2 กิจการหอประชุม
ขนาดใหญ่
• กิจการประเภท 7.23.3 กิจการศูนย์แสดง
สินค้านานาชาติ
• กิ จ การประเภท 7.23.4 กิ จการศู น ย์ ฟื้น ฟู
สุขภาพ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกรอบแนวคิด
การพัฒนาคือ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการ
ทีม่ ศี กั ยภาพ (การท่องเทีย่ ว) และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
บนฐานของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึง่ มีแนวทาง
การพัฒนา ได้แก่
ประการแรก ฟืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ประการที่สอง บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน
ประการทีส่ าม เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่
ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
บุคลากรภาครัฐ

อุตสาหกรรมบันเทิง (เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และ
เกม เป็นต้น)

“ญีป่ นุ่ ” ต้นแบบแห่งการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์

ตั ว อย่ า งการท่ อ งเที่ ย วและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
ที่ เ กิ ด จากความคิ ด สร้ า งสรรค์ และมี ม นต์ เ สน่ ห์
ความงดงามของประเทศที่ ป ระสบความสำเร็ จ แล้ ว
เป็นต้นว่า ในปี 2555 รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้นำสินค้าวัฒนธรรม
ต่างๆ มานำเสนอให้คนชาติอื่นได้คลั่งไคล้ในรูปแบบที่
ไม่มชี นชาติใดจะสามารถเลียนแบบได้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศและส่งเสริม 39
การส่งออกสินค้าวัฒนธรรม ฟืน้ ฟู และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ญี่ปุ่นภายใต้โครงการ COOL JAPAN ซึ่งเป็นหนงึ่ ใน
ยุทธศาสตร์ Growth Strategy ของประเทศญี่ปุ่น มี
เป้าหมายเจาะตลาดในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาด
เป้ า หมายที่ ญี่ ปุ่ น มองว่ า มี อ ำนาจซื้ อ และผู้ ซื้ อ ชาวไทย
ให้คุณค่าต่อสินค้าญี่ปุ่นสูงกว่าสินค้าจากแหล่งอื่น
แม้ ว่ า แนวคิ ด เรื่ อ งการส่ ง ออกสิ น ค้ า วั ฒ นธรรม
ของประเทศญี่ปุ่นมีมานานแล้วก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศ
ญี่ปุ่นจะเน้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก
เช่น การส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ซึ่งมิได้
ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ าในแง่ ก ารตลาดควบคู่ ไ ปด้ ว ย
ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น
ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี จึ ง ทำให้ ย อดขายสิ น ค้ า
วั ฒ นธรรมของญี่ ปุ่ นในตลาดโลก ยั ง ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ น
ความนิยมต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นเท่าที่ควร ทั้งนี้รัฐบาล
ญี่ปุ่นประมาณการว่าตลาดสินค้าวัฒนธรรมจะเป็นตลาด
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการนำมรดกทาง
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ โดย
มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสรรค์
คุณค่าตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ที่มีความแตกต่างกับประเทศคู่แข่งอย่างเด่นชัด
ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน
หลายแห่งที่เริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานทั้งใน
ระดั บ นโยบายและปฏิ บั ติ รวมทั้ ง การให้ บ ริ ก ารด้ า น
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
แนวโน้มการท่องเที่ยวกำลังเกิดกระแสการมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวเริ่มแสวงหา
ประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสวัฒนธรรมการดำเนิน
ชีวิต และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จึงทำให้การท่องเที่ยว
กลุ่ ม นี้ ต้ อ งการผสมผสานองค์ ค วามรู้ ท างวั ฒ นธรรม
เข้ากับการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรั ฐ บาลที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี
2555 - 2559) ผลที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ก่ อให้ เ กิ ด สิ น ค้ า วั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ แฟชั่ น อาหาร

“ในปี 2555 รัฐบาลญี่ปุ่น
ได้นำสินค้าวัฒนธรรมต่างๆ
มานำเสนอให้คนชาติอื่นได้คลั่งไคล้
ในรูปแบบที่ไม่มีชนชาติ ใด
จะสามารถเลียนแบบได้”

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง โดยคาดว่าในปี 2563
มูลค่าตลาดโลกจะเพิม่ ขึน้ เป็น 8.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ซึง่ สัดส่วนของญีป่ นุ่ น่าจะเติบโตได้ถงึ 80,000 - 100,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น มองว่ า ยั ง มี วั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น สาขา
ต่างๆ อีกมากทีช่ าวต่างชาติชนื่ ชอบ เช่น แฟชัน่ ทรงผม
การแต่งหน้า การพับกระดาษ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์
ที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นหรือจังหวัดต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของ
จังหวัด ด้วยการจัดคณะศิลปวัฒนธรรมและนำสินค้า
พื้นเมืองออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และแนะนำ
สินค้าในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าญี่ปุ่น
ก็ได้รับความสนใจแม้ว่าจะมีราคาสูง จึงเป็นที่มาของ
นโยบายของรั ฐ บาลที่ จ ะเริ่ ม ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า วั ฒ นธรรม
อย่างจริงจัง เพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
40 และขนาดย่อมในท้องถิน่ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นจำนวนมาก ให้สามารถ
ออกไปประกอบธุรกิจและเติบโตในต่างประเทศ
สำหรับประเทศไทย ควรจะมุง่ เน้นให้อตุ สาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยการปรับสภาพการจัดการ เพื่อเข้าสู่
ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ตลอดจนขอบเขต
ของการพัฒนา จำเป็นต้องครอบคลุมทุกองค์ประกอบ

ทุ ก ส่ ว นของการท่ อ งเที่ ย ว มี ดุ ล ยภาพทั้ ง เศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวจึงจะ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีนักท่องเที่ยวมาอย่างสม่ำเสมอ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในท้องถิ่น ภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะ
รองรับได้ และตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมจากนักท่องเทีย่ ว
ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว
พร้อมทั้งสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกันต่อไป
ข้อมูลอ้างอิง
1. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
2. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
3. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. สำนั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ณ กรุงโตเกียว

อัญมณีและเครื่องประดับ

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โอกาสและความท้าทาย

ในตลาดส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับไทยปี 2558
โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ

วารสารส่งเสริมการลงทุน

สหรั ฐ ฯ เป็ น ตลาดอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ 41
ที่สำคัญที่สุดของไทย จากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ทีข่ ยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ทำให้กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือ IMF คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้รอ้ ยละ
3.6 ในปี 2558 และร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ซึ่งถือว่า
สูงมากตามมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคชาวสหรัฐฯ มีความเชือ่ มัน่ ในเศรษฐกิจ ซึง่ ช่วย
ให้ความต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่ม
มากขึ้น เช่นเดียวกับเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของสหภาพยุโรปทีเ่ ติบโตได้ดี และมีอปุ สงค์
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย
ในปี 2558 ยังคงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกและ
ประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัว
ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หรือการชะลอตัวของ
ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างจีน และรัสเซีย
ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ผ ลต่ อ อุ ป สงค์ ก ารบริ โ ภคสิ น ค้ า นี้
ไม่มากก็น้อย ดังนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีนี้ จึงมีทั้งโอกาสและความ
ท้ า ทายในแต่ ล ะตลาดสำหรั บ สิ น ค้ า อั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับไทย ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้
กลยุทธ์และแนวทางการตลาดที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละตลาดและแต่ละประเภทสินค้า เพื่อผลักดัน
ยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้
สามารถขยายตัวได้ต่อไป

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การบริโภคสินค้าโดยเฉพาะเครือ่ งประดับเงินอย่างต่อเนือ่ ง
แม้ประเทศอื่นๆ อย่างกรีซ จะยังประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ แต่จากการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 19 เดื อ นน่ า จะช่ ว ยพยุ ง เศรษฐกิ จ ยุ โ รป
ในภาพรวมให้ปรับตัวดีขึ้น โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจ
ของสหภาพยุโรปจะขยายตัวได้ราวร้อยละ 1.2 และร้อยละ
1.4 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ
ส่วนตลาดญีป่ นุ่ เศรษฐกิจเริม่ ขยายตัวดีขนึ้ เล็กน้อย
ในปีนี้ ซึ่ง IMF คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ
0.6 และร้อยละ 0.8 ในปี 2558 และปี 2559 ตาม
ลำดับ แม้การเลื่อนกำหนดปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มระยะ
ที่สองจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 จะเริ่มมีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 จากเดิมที่ได้กำหนดในปี 2558
ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
และมีผลให้ผู้บริโภคมีเงินเหลือสำหรับจับจ่ายใช้สอย
42 มากขึ้น หากแต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังลังเลที่จะใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือย และมีโอกาสที่คนญี่ปุ่นจะเก็บออมเงิน
เพื่อรองรับการปรับขึ้นภาษีอีกรอบก็เป็นได้ จึงอาจมีผล
กระทบต่ออุปสงค์การบริโภคสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ในตลาดนี้
ขณะที่จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกศักยภาพใหม่ของ
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยมีแนวโน้มทีก่ ำลังซือ้
จะแผ่วลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอการเติบโตต่อเนื่อง
เหลือเพียงราวร้อยละ 7 ในปีนี้ตามการคาดการณ์ของ

รัฐบาลจีน จากนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ จากเดิมที่เน้นการเติบโตจากการส่งออกและ
การลงทุนมาเป็นเน้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับมาตรการ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มงวด ก็มีผลให้
คนจี น จั บ จ่ า ยใช้ ส อยสิ น ค้ า ฟุ่ ม เฟื อ ยน้ อ ยลง ซึ่ ง อาจ
กระทบต่อความต้องการซือ้ สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
และส่งผลต่อเนื่องมายังการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีน
หรือการส่งออกผ่านไปยังฮ่องกงเพื่อเข้าจีนอีกทอดหนึ่ง
สำหรั บ รั ส เซี ย ซึ่ ง เคยเป็ น ตลาดส่ ง ออกดาวรุ่ ง
ของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็กำลังประสบปัญหา
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอันมีปัจจัยมาจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ชาติตะวันตกและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก
ของประเทศลดลงจนกดดันให้เงินรูเบิลอ่อนค่าลงมาก
ตั้งแต่ปลายปี 2557 จนมีผลให้เศรษฐกิจของรัสเซีย
กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ล่าสุดธนาคารกลางรัสเซียได้
คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2558 จะหดตัวลงราวร้อยละ
3.5 - 4 ประกอบกับในปีนี้ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ำและค่าเงินรูเบิลที่ลดลง ทำให้รายได้ของชาว
รัสเซียลดลง ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือยและลดการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะเครื่องประดับ
เงินไปยังรัสเซียในปีนี้มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างชัดเจน

“อีกทั้งจากการรวมตัวกันเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทำให้กลายเป็นฐานตลาดผู้บริโภค
ขนาดใหญ่ที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น”
อย่างไรก็ดี สำหรับอาเซียนซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่
ภาคเอกชนบางส่วนเริ่มให้ความสนใจนั้น ยังคงรักษา
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยหาก

จากมุมมองของกูรใู นแวดวงอัญมณีและเครือ่ งประดับ
หลายท่าน*เห็นว่า ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพในปีนี้ก็คือ
สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
อาเซียน สำหรับสหรัฐฯ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย
สินค้ามากขึ้น

“ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
ไทยสามารถส่งออกสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ)
ไปยังสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47”
ด้วยพฤติกรรมของคนสหรัฐฯ โดยมากมักชอบ
ซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งประดั บ เมื่ อ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และนิ ย ม
ปรับเปลีย่ นสินค้าใหม่ๆ อยูเ่ สมอ จึงมีแนวโน้มทีอ่ ปุ สงค์
*

ข้อมูลบางส่วนจากการเสวนาหัวข้อ “ผ่ามุมมองกูรูอัญมณีและเครื่องประดับ ฟันธงตลาดดาวรุ่ง ตลาดดาวร่วง” ในงานสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกเศรษฐกิจการค้าโลกปี 58 กูรู
อัญมณีและเครื่องประดับฟันธง ตลาดดาวรุ่ง ตลาดดาวร่วง” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
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ตลาดส่งออกดาวรุ่ง

การบริโภคสินค้าเครื่องประดับจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดย
เฉพาะสิ น ค้ า มู ล ค่ า สู ง อย่ า งเครื่ อ งประดั บ ทองที่ นิ ย ม
เก็บสะสมเป็นสินทรัพย์และเป็นการลงทุน จากเดิมที่
ตลาดนี้ เ คยนิ ย มเครื่ อ งประดั บ เงิ น อย่ า งมากในช่ ว ง
เศรษฐกิจถดถอย ทัง้ นีใ้ นช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2558 ไทยสามารถส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ
(ไม่รวมทองคำ) ไปยังสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47
คิดเป็นมูลค่าราว 7,107 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการ 43
เติบโตต่อเนื่องจากปี 2557 แม้สินค้าส่งออกหลักอย่าง
เครื่องประดับเงินจะปรับตัวลดลง หากแต่การส่งออก
เครื่ อ งประดั บ ทองซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ า สำคั ญ รองลงมานั้ น
ขยายตัวได้เป็นอย่างดี
ส่วนตลาดยุโรปนั้นในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว
โดยมี เ ยอรมนี เ ป็ น หั ว หอกสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศนี้ เยอรมนีจึงเป็น
ตลาดผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญที่สุด
ในสหภาพยุ โ รป จากสภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บโตอย่ า ง
แข็งแกร่ง ทำให้ผู้บริโภคชาวเยอรมันมีกำลังซื้อสูง หาก
แต่ด้วยพื้นฐานของชาวเยอรมันซึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยม
มีความมัธยัสถ์อดออม ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และ
ไม่นิยมซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต จึงมีรสนิยมในการ
เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งประดั บ ดี ไ ซน์ ห รู ทั น สมั ยในราคาที่ ไ ม่
สูงนัก มีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป เครื่องประดับ
เงินซึ่งมีราคาย่อมเยาจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดนี้
เห็นได้จากยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
วารสารส่งเสริมการลงทุน

พิจารณาในรายประเทศ IMF คาดการณ์ว่า ในปีนี้
เศรษฐกิจกลุ่มอาเซียนเดิม ได้แก่ สิงคโปร์และบรูไน
จะขยายตัวร้อยละ 3.0 มาเลเซียร้อยละ 4.7 อินโดนีเซีย
ร้อยละ 5.2 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 6.5 ส่วนกลุ่มอาเซียน
ใหม่ (CLMV) อย่างกัมพูชาเติบโตได้รอ้ ยละ 7.5 สปป.ลาว
ร้อยละ 6.4 เมียนมาร์ร้อยละ 8.5 และเวียดนาม
ร้อยละ 5.6 อีกทั้งจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทำให้กลายเป็นฐานตลาดผู้บริโภค
ขนาดใหญ่ทปี่ ระชากรมีรายได้สงู ขึน้ เกิดกลุม่ ชนชัน้ กลาง
ภายในประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ต่ า งมี ค วามต้ อ งการซื้ อ
สินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น IMF
ยั ง คาดว่ า รายได้ ต่ อ หั ว ของประชากรในประเทศกลุ่ ม
CLMV จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่ง
จะทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ก ำลั ง ซื้ อ สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น จึ ง มี ผ ลให้
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตามลำดับ

(ไม่รวมทองคำ) ของไทยไปยังเยอรมนีในช่วง 2 เดือน
แรกของปี 2558 ที่มีมูลค่าขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 42.90 หรือมี

มูลค่า 3,028 ล้านบาท จากการส่งออกสินค้าหลักอย่าง
เครื่องประดับเงินที่ขยายตัวได้สูงมาก
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มูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของไทยไปยังตลาดดาวรุ่ง
ระหว่างปี 2554 -2558
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ที่มา กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขณะเดี ย วกั น ฝรั่ ง เศสก็ นั บ เป็ น ตลาดส่ ง ออก
สำคั ญ อี ก รายในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รปที่ มี มู ล ค่ า
เติบโตในแนวบวก จากสภาพเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวได้ดขี นึ้
ในปีนี้ ทำให้ชาวฝรั่งเศสกลับมาจับจ่ายใช้สอยสินค้า
เพิ่มขึ้น และมีผลให้อุปสงค์การบริโภคสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยผู้บริโภค
ในตลาดนี้ ค่ อ นข้ า งประหยั ด มั ธ ยั ส ถ์ จึ ง มั ก นิ ย มซื้ อ
สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า เพื่ อ สะสมเป็ น สิ น ทรั พ ย์ โ ดยเฉพาะ
เครื่องประดับทอง 18 กะรัต ตกแต่งอัญมณีมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในปีนี้ โดยรูปแบบสินค้าที่ได้รับ
ความนิ ย มเป็ น สไตล์ ค ลาสสิ กไม่ อิ ง กั บ แฟชั่ น มากนั ก
และมีราคาไม่สงู มาก ซึง่ ช่องทางจำหน่ายสินค้าเครือ่ งประดับ
ทีส่ ร้างยอดขายได้มากเป็นอันดับหนึง่ ก็คอื ไฮเปอร์มาร์เก็ต

ทัง้ นี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 การส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของไทย
ไปยังฝรั่งเศสกลับมาขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 507 ล้ า นบาท จากสิ น ค้ า หลั ก อย่ า ง
เครื่องประดับทองที่เติบโตได้ดี

“ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างชาติบางส่วน
ได้เข้ามาตั้งธุรกิจในไทยและมักเลือกซื้อ
สินค้าติดตัวกลับไป หรือมีการส่งออก
สินค้าไปยังปลายทางโดยตรงมากขึ้น
จึงกระทบต่อยอดส่งออกสินค้าไทย”

ก็คือ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ประกอบการไทย
ไม่ ค วรมองข้ า มเร่ ง แสวงหาช่ อ งทางเจาะตลาด โดย
ปัจจุบนั รูปแบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เกิดขึน้
มากมาย มีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากตั้งอยู่ตามเมือง
สำคัญต่างๆ อันเป็นช่องทางกระจายสินค้าไทยไปยัง
ตลาดเหล่านี้ สำหรับสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมในสองตลาดนี้
นอกจากเครือ่ งประดับทอง 18 หรือ 22 กะรัต ตกแต่ง
อั ญ มณี แ ล้ ว เครื่ อ งประดั บ เงิ นในแนวแฟชั่ น ก็ เ ป็ น ที่
ชื่นชอบของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยหากเป็นชิ้นงาน
ที่มีดีไซน์สร้างสรรค์โดดเด่นหรือมีแบรนด์สินค้าก็จะเป็น
ทีต่ อ้ งการในตลาดอย่างมากสะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของไทย
ไปยังตลาดอาเซียนทีเ่ ติบโตได้ดอี ย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ก็ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 30.92 ด้วยมูลค่าส่งออก 1,195 ล้านบาท ซึ่ง
สินค้าส่งออกรายการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเงิน
เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเทียม พลอยเนื้อแข็ง 45
และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนล้วนขยายตัวได้ดี
นอกจากนี้ แม้ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังตลาดอาเซียนจะยังมี
มูลค่าและสัดส่วนไม่มากนัก แต่การค้าชายแดนระหว่าง
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั้นกลับมีมูลค่าค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะการค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านชายแดน
ไปยัง สปป.ลาวและเมียนมาร์ มีลทู่ างทีด่ มี ากขึน้ ตามลำดับ
จากกำลังซื้อของผู้มีฐานะดีที่มักเดินทางข้ามมาเลือกซื้อ
สินค้าในไทย โดยเฉพาะเครื่องประดับทองรูปพรรณและ
เครื่องประดับเพชรนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ถื อ เป็ น ตลาดส่ ง ออกที่ มี
ศักยภาพสูงสุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ด้วย
กำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอาหรับ รวมถึงชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นฐานกระจายสินค้า
ต่อไปยังประเทศอืน่ ๆ ในตะวันออกกลางด้วย อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
(ไม่รวมทองคำ) ของไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เห็นได้ว่าเริ่มปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา และในช่วง 2
เดือนแรกของปี 2558 ด้วยอัตราขยายตัวลดลงร้อยละ
0.31 เหลือมูลค่าส่งออกราว 1,109 ล้านบาท อันเป็นผล
มาจากรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากแต่เดิม
การส่งสินค้าไทยให้แก่ผู้ซื้อในบางประเทศ เช่น รัสเซีย
อิ ห ร่ า น เป็ น ต้ น มั ก ส่ ง ออกไปผ่ า นดู ไ บซึ่ ง เป็ น ฐาน
กระจายสินค้าสำคัญก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปยังประเทศ
เหล่านั้นอีกทอดหนึ่ง
แต่ปจั จุบนั ผูป้ ระกอบการต่างชาติบางส่วนได้เข้ามา
ตั้งธุรกิจในไทยและมักเลือกซื้อสินค้าติดตัวกลับไป หรือ
มีการส่งออกสินค้าไปยังปลายทางโดยตรงมากขึน้ จึงกระทบ
ต่อยอดส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หากแต่การบริโภคภายในตลาดนี้มิได้ลดน้อยลง โดย
ชาวอาหรับที่มีฐานะร่ำรวยนั้นนิยมซื้อเครื่องประดับทอง
ตกแต่งอัญมณีเป็นเซตหรูหราขนาดใหญ่ครบชุด ส่วน
ผูบ้ ริโภคในกลุม่ ชนชัน้ กลางเริม่ หันมาชืน่ ชอบเครือ่ งประดับ
เงิน ชุ บ หรื อ เคลื อ บด้ ว ยทองตกแต่ ง อั ญ มณี ที่ มี ชิ้ น งาน
ขนาดใหญ่แทนมากขึน้ อีกทัง้ ปัจจุบนั ชาวตะวันออกกลาง
มักชอบต่อรองราคา สินค้าไทยที่มีดีไซน์ร่วมสมัยตาม
เทรนด์ตะวันตก มีคณ
ุ ภาพดีและสามารถต่อรองราคาได้
จึงเป็นที่นิยมค่อนข้างมากในตลาดนี้
ตลาดอาเซียนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจากกำลังซื้อ
ที่สูงขึ้นของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง และการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนอกเหนือจากสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 2 อันดับแรก
ของไทยแล้ว ตลาดดาวรุง่ ทีม่ ศี กั ยภาพในการบริโภคสูงขึน้
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ทั้ ง นี้ ใ นการที่ จ ะคว้ าโอกาสหรื อ ก้ า วข้ า มความ
ท้ า ทายทางเศรษฐกิ จ นอกเหนื อ จากผู้ ป ระกอบการ
จะต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิ จโลก โดยต้ อ งเร่ ง ทำการตลาดเชิ ง รุ ก
แสวงหาลู่ทางตลาดใหม่ๆ ที่เหมาะกับจุดเด่นในธุรกิจ
ของตนเพื่ อ ขยายการส่ ง ออกสิ น ค้ า และวางกลยุ ท ธ์
ทางการตลาดให้เหมาะสมกับศักยภาพทางธุรกิจ ผ่านการ
จัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้าในหลากหลาย
ช่องทางแล้ว เนื่องจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ ส ร้ า งกระแส
ให้คนรุ่นใหม่หันไปให้ความสำคัญกับสินค้าเทคโนโลยี
มากขึน้ กลุม่ ลูกค้าวัยรุน่ หรือทีเ่ รียกว่า คนรุน่ มิลเลนเนียล
(Millennial Generation) จึงเน้นซือ้ สินค้าเทคโนโลยี
อย่ า งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ แท็ บ เล็ ต รุ่ นใหม่ ม ากกว่ า
เครื่องประดับ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่มีอิทธิพลสูงต่อการ
บริโภคสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้
46 เทคโนโลยี ยั ง จะมี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การออกแบบและ
การจำหน่ายสินค้าในอนาคตด้วย ฉะนั้นผู้ประกอบการ

จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหันมาเน้นการพัฒนาดีไซน์
สินค้าให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างสรรค์นวัตกรรม
การผลิตเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงนำเสนอ
สินค้าในรูปแบบแปลกใหม่ให้สอดคล้องกับความนิยม
และความต้ อ งการของตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งพร้ อ มทั้ ง
พยายามสร้ า งแบรนด์ สิ น ค้ า ของตนให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก
ในวงกว้าง

อัญมณีและเครื่องประดับ

ศิรินาถ ไชยลาโภ

โทบะ...เมืองแห่งไข่มุก

ต่อมาความนิยมไข่มกุ เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผล
ให้ไข่มกุ ในธรรมชาติมไี ม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
รวมทั้งขนาดและรูปร่างที่บิดเบี้ยว จึงไม่ได้รับความนิยม
มากนัก ดังนั้นการเพาะเลี้ยงไข่มุกจึงถือกำเนิดขึ้น หนึ่ง
ในประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไข่มุกที่เมื่อกล่าวถึง

น้อยคนนักทีจ่ ะไม่รจู้ กั ก็คอื “ญีป่ นุ่ ” ซึง่ ได้รบั การกล่าวขาน
ว่าไข่มุกที่ผลิตจากประเทศนี้มีคุณภาพดี และมีความ
สวยงามแวววาว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเมืองที่ผลิต
ไข่มุกชั้นเลิศของญี่ปุ่นนั้นคือ เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่าโทบะ
47
(Toba) ในจังหวัดมิเอะ (Mie Prefecture)
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“หนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
ของผู้ที่นิยมไข่มุกก็คือ มิกิโมโตะ”

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผูห้ ญิงกับอัญมณีเป็นของคูก่ นั และหากเอ่ยถึง
เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมของผู้ห ญิงแล้ว
เชื่อว่าผู้หญิงหลายคน เทใจให้คะแนนไข่มุกเป็น
อั ญ มณี ใ นดวงใจ ตามตำนานเล่ า ว่ า ไข่ มุ ก นั้ น
ถือเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามานานแล้ว แต่จาก
งานเขียนของนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน จอร์จ
เฟรเดอริค คันซ์ (George Frederick Kunz)
ในหนังสือเรื่อง The Book of The Pearl ในปี
2451 ที่ระบุไว้ว่าไข่มุกเม็ดแรกถูกพบโดยบังเอิญ
ขณะที่ ช าวประมงที่ อ าศั ย อยู่ ริ ม มหาสมุ ท รใน
ประเทศอินเดียกำลังหาหอยนางรมเพื่อประทังชีวิต

มารู้จักจังหวัดมิเอะกันเถอะ

จังหวัดมิเอะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ
ญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ระหว่างเมือง
นาโกยา เมืองโอซาก้า และเมืองเกียวโต มีชายฝั่งยาวถึง
1,000 กิโลเมตร อากาศโดยทั่วไปอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 14-15 องศาเซลเซียส และเมืองโทบะนั้นเป็น
เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวโทบะ ทางด้านทิศตะวันออก
ของประเทศญี่ปุ่น
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หนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางของผู้ที่นิยม
ไข่มุกก็คือ “มิกิโมโตะ” (Mikomoto) ซึ่งมาจากชื่อของ
ผู้ที่เป็นเจ้าของและก่อตั้งแบรนด์นี้ คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ
(Kokichi Mikimoto) เกิดและเติบโตในครอบครัว
ที่ประกอบกิจการร้านอุด้ง ในเมืองโทบะ ยุคปลายสมัย
เอโดะ แต่เนือ่ งจากกิจการทางบ้านไม่ดนี กั จึงต้องออกจาก
โรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัว จนวันหนึ่งก็เกิดความคิดว่า
จะทำฟาร์ ม หอยมุ ก เนื่ อ งจากความชอบไข่ มุ ก ตั้ ง แต่
วั ย เด็ ก จึ ง คิ ด และได้ ก่ อ ตั้ ง ฟาร์ ม เลี้ ย งหอยมุ ก ขึ้ น
ในปี 2431

“ประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยง
(Cultured Pearl) ได้เป็นแห่งแรกของโลก”

การดำเนิ น กิ จ การในระยะแรกนั้ น ไม่ เ ป็ น ผล
เนื่องจากในขณะนั้น ไข่มุกเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งธรรมชาติ
48
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว จนกระทั่ งในปี 2436 ด้ ว ยความ
มุ่งมั่นและการศึกษาอย่างจริงจัง เขาจึงประสบความ
สำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยง (Cultured Pearl) ได้เป็น
แห่งแรกของโลก ซึ่งไข่มุกที่เกิดจากการเลี้ยงเป็นเม็ด
แรกนัน้ เป็นไข่มกุ ทีม่ ลี กั ษณะไม่สมบูรณ์ กล่าวคือเป็นรูป
ครึง่ วงกลม จนอีก 12 ปีตอ่ มาเขาจึงสามารถเพาะเลีย้ ง
ไข่มกุ ได้เป็นรูปทรงกลมอย่างสมบูรณ์ และจากความสำเร็จ
นี้เองทำให้เขาได้รับฉายาว่า The Pearl King
จากความสำเร็จทีเ่ ขาสามารถเลีย้ งไข่มกุ ได้สมบูรณ์
ถึ ง กั บ ประกาศต่ อ สาธารณชนถึ ง ความปรารถนาที่ เ ขา
ต้องการให้ผู้หญิงทุกๆ คนในโลกหันมาสวมสร้อยไข่มุก
และตั้งแต่วันนั้นเอง อาณาจักรของมิกิโมโตะก็เริ่มต้นขึ้น
โดยการเปิดร้านขายไข่มุกในเมืองต่างๆ ที่สำคัญในโลก
เช่น ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ นิวยอร์ก ปารีส ลอสแองเจลิส
ชิ ค าโก ซานฟรานซิ สโก และมี ส าขาใหญ่ อ ยู่ ที่ กิ น ซ่ า
ประเทศญี่ปุ่น
คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ ยังได้รับการยกย่องและ
ร่วมงานกับนักออกแบบชั้นนำหลายแบรนด์ โดยมีการ
วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผสมผสานระหว่ า งการใช้ ไ ข่ มุ ก กั บ อั ญ มณี อื่ น ๆ เช่ น
ทองคำ ทองคำขาว พลอย เครื่ อ งเงิ น และมี ก าร
ออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัยด้วย ผลงานที่สำคัญ
และเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไป เช่ น การออกแบบมงกุ ฎ
มิสยูนิเวิร์ส ที่เป็นทองคำขาวบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชร
และไข่มกุ ทะเลใต้ โดยการนำเอาไข่มกุ มิกโิ มโตะมาประดับ
ลงในผลงาน เป็นต้น

คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ
บิดาแห่งไข่มุกเลี้ยง

เหตุใดไข่มุกของมิกิโมโตะถึงมีราคาแพงกว่า
แบรนด์อื่นๆ มาก

สาเหตุกค็ อื การเลีย้ งอย่างพิถพี ถิ นั และการคัดเลือก
ไข่มุกที่ดีที่สุดจากหลายร้อยเม็ดที่เลี้ยงในคราวเดียวกัน
ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับนั้นจะเป็นสิ่งที่
ดีที่สุดแล้วจริงๆ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในคุณภาพของแบรนด์มิกิโมโตะมาโดยตลอด

วิธีดูว่าไข่มุกนั้นเป็นของแท้หรือของเทียม

ไข่มุกแท้จะมีความแข็งแรงและแวววาวมากกว่า
ไข่มกุ เทียม ซึง่ ส่วนมากจะทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์
ซึง่ ปัจจุบนั ยังทำให้เหมือนขึน้ อีก โดยการพัฒนานำเปลือก
หอยมาเคลือบบนผิว ทำให้มีลักษณะคล้ายไข่มุกแท้มาก
นอกจากนัน้ แล้วยังมีวธิ งี า่ ยๆ ในการทดลองคือ นำไข่มุก
มาถูกับฟัน หากเป็นไข่มุกจริงจะไม่เป็นรอย หรือหาก
สัมผัสโดยลิ้นจะรู้สึกสากๆ หรือการใช้ไฟลน หากเป็น
ของเทียม ไข่มุกก็จะไหม้ละลายหรือแตก แต่หากเป็น
ไข่มุกแท้จะทนทานต่อความร้อน
ไข่มุกมีหลายสีและหลายรูปทรงซึ่งมีผลต่อราคา
สำหรับรูปทรงนั้น ไข่มุกที่มีลักษณะกลม ไร้รอยตำหนิ
ผิวเรียบเนียน ไม่ขรุขระ มีความแวววาวเสมอทั้งเม็ด
จะราคาแพงที่สุด ส่วนสีนั้น สีของไข่มุกมีตั้งแต่สีขาว
สีครีม สีเหลืองทอง สีชมพู สีเทา จนถึงสีดำ ซึ่งสีของ
ไข่มุกขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุกและสภาวะแวดล้อมที่ 49
หอยมุกอาศัยอยู่ ยิ่งสีที่แปลกและหายากยิ่งมีราคาสูง
นอกจากนี้ ยังมีความเชือ่ ว่าไข่มกุ แต่ละสียงั มีความหมาย
แตกต่างกันออกไป เช่น ไข่มุกสีขาว เป็นสัญลักษณ์
ของความมี อุ ด มคติ ห รื อ ความเป็ น เลิ ศ ไข่ มุ ก สีชมพู
แสดงถึงความสวยงาม ไข่มุกสีดำ หมายถึงปรัชญา
เป็นต้น
ถึงตรงนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไข่มุกมีมุมของความ
ละเอียดอ่อนสะท้อนความเป็นหญิง และมีความสมบูรณ์แบบ
และสวยงามในตัวของมันเอง แต่ละสีแต่ละขนาดสะท้อน
ให้เห็นถึงรสนิยมของผู้ใส่ได้เป็นอย่างดี แล้วผู้อ่านละคะ
ไข่มุกที่คุณมีหรืออยากจะครอบครองนั้นมีรูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ประเภทของไข่มกุ นัน้ สามารถแบ่งตามแหล่งกำเนิด
ได้ดังต่อไปนี้
1) มุกอะโกยา (Akoya) อะโกยาเป็นไข่มุกชั้นดี
ทีพ่ บในประเทศญีป่ นุ่ ถือเป็นไข่มกุ ทีม่ คี วามแวววาวทีส่ ดุ
เมือ่ เทียบกับไข่มกุ ประเภทอืน่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2-10 มิลลิเมตร ไข่มุกอะโกยาอาจดูเหมือน
ไข่มุกน้ำจืด แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจน กล่าวคือไข่มุกอะโกยาจะมี
ขนาดใหญ่กว่า ผิวเรียบและรูปร่างกลมกว่า รวมถึงมี
ความแวววาวมากกว่าด้วย
2) มุกทะเลใต้ (South Sea Pearl) ไข่มุก
ประเภทนี้เติบโตในภูมิประเทศเขตร้อนชื้น เช่น ในแถบ
ออสเตรเลีย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบ
แปซิฟิก มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร จนถึง 20
มิลลิเมตร ราคาค่อนข้างสูงเพราะหาได้ยากและมีขนาดใหญ่
อายุของหอยมุก South Sea มีอายุถึง 15 ปี และ
สามารถสร้างไข่มุกได้ถึง 3 ครั้ง
3) มุกตาฮิติ (Tahitian Pearl) เป็นไข่มุกที่มี
ขนาดใหญ่ที่พบบริเวณหมู่เกาะโพลินีเซีย เป็นไข่มุกที่มี
ความสวยงามและมีสีสันพิเศษคือ สีเทาอ่อน สีดำ ไป
จนถึงสีเขียวและสีม่วง ด้วยขนาดและสีสันที่ผิดแผก
แตกต่างจากไข่มุกปกติ จึงทำให้มุกตาฮิติมีราคาสูงมาก
4) มุกน้ำจืด (Freshwater Pearl) สามารถ
พบได้บริเวณชายหาดหรือแม่น้ำทั่วๆ ไป เป็นไข่มุกที่
สามารถเพาะเลี้ยงง่าย โดยเฉพาะในจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ
รวมทัง้ ไทย แต่ไข่มกุ ประเภทนีจ้ ะมีความแวววาวน้อยกว่า
ไข่มกุ น้ำเค็ม ทำให้ไข่มกุ น้ำจืดมีราคาทีถ่ กู กว่า แต่กไ็ ด้รบั
ความนิยมอย่างแพร่หลาย
5) มุกมาบิ (Mabe Pearl) เป็นไข่มกุ ทีม่ ลี กั ษณะ
ครึง่ ซีกทีเ่ ติบโตอยูก่ บั เปลือกหอยมุก แต่จะไม่เติบโตอยูใ่ น
ตัวหอยมุกจึงทำให้มีลักษณะครึ่งซีก เหมาะที่จะนำมาทำ
ต่างหูหรือหัวแหวน โดยไข่มุกที่ได้จะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 8-10 มิลลิเมตร

นานาสาระ

สุนันทา อักขระกิจ

สิ่งน่ารู้...
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เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เมือ่ กล่าวถึงทรัพย์สนิ ทางปัญญา หลายคนอาจจะ
รู้จัก คุ้ น เคยกั น เป็ น อย่ า งดี อ ยู่ แ ล้ ว แต่ อ าจจะมี
บางคนทีย่ งั รูส้ กึ ว่าไม่เข้าใจว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร
ทำไมต้องมี ดังนั้นจึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอ
ถึงอีกครัง้ โดยผ่านมุมมองของ ดร.ใจรัก เอือ้ ชูเกียรติ
นักวิชาการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนย์
บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
นักวิชาการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า “IP” นั้น หมายถึง
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธี
ในการแสดงออก เช่น สินค้าต่างๆ การบริการ กรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ ประกอบ
ด้วย การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์
และการบังคับสิทธิ
สำหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
มีดังนี้
1. หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ
สามารถติดต่อได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์
2. ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการบังคับสิทธิ ติดต่อได้ที่
ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อย่างไรก็ตาม
หากใครถู ก ตั ด สิ น เรื่ อ งการบั ง คั บ สิ ท ธิ แ ล้ ว แต่ ยั งไม่

พอใจในคำตั ด สิ น นั้ น จะต้ อ งยื่ น เรื่ อ งอุ ท ธรณ์ ไ ปที่
ศาลฎีกาเท่านั้น

“ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น
7 ประเภท ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบผังภูมิของวงจรรวม
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

กรณีทั่วไป

จ้างแรงงาน

จ้างทำของ

ผู้สร้างสรรค์

ผู้สร้างสรรค์
เป็นเจ้าของแต่
นายจ้างมีสิทธิ
เผยแพร่งาน

ผู้ว่าจ้าง

ตกลงเป็น
อย่างอื่นได้

ตกลงเป็น
อย่างอื่นได้

ส่วนลิขสิทธิ์ในงานของรัฐนั้น ตามมาตรา 14
(พ.ร.บ.ลิขสิทธิ)์ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอืน่ ใด
ของรัฐหรือของท้องถิน่ ย่อมมีสทิ ธิใ์ นงานทีไ่ ด้สร้างสรรค์ขนึ้
โดยการจ้างหรือตามคำสั่ง หรือในความควบคุมของตน
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยเป็นลายลักษณ์
อักษร
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1. ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและ
ความวิริยอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่
ลอกเลียนงานของผูอ้ นื่ โดยงานทีส่ ร้างสรรค์ตอ้ งเป็นงาน

การแบ่งเจ้าของลิขสิทธิ์
ตามประเภทการจ้าง

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นถึงภาพ
ความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
จึ ง แบ่ ง ประเภทของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาออกเป็ น 7
ประเภท ประกอบด้ ว ย ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครอง
พั น ธุ์ พื ช แบบผั ง ภู มิ ข องวงจรรวม และสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภู มิ ศ าสตร์ แต่ ใ นบทความนี้ จ ะขอกล่ า วถึ ง เพี ย ง 4
ประเภทแรกเท่ า นั้ น เนื่ อ งจากเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต
ประจำวันโดยรวมของทุกคนมากที่สุด

ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ทั้งนี้
ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดย
ไม่ต้องจดทะเบียน
สำหรับงานทีอ่ ยูใ่ นข่ายมีลขิ สิทธิ์ อาทิ วรรณกรรม
นาฏกรรม ศิ ล ปกรรม ดนตรี ก รรม โสตทั ศ นวั ส ดุ
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง งาน
อื่ นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ
แผนกศิลปะ
งานที่ ไ ม่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ เช่ น ข่ า วประจำวั น และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นเพียงข่าวสาร รัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสัง่ คำชีแ้ จง
และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอืน่ ใดของรัฐหรือของท้องถิน่ คำพิพากษา คำสัง่
คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ คำแปลและ
การรวบรวมสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่กระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น
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การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น การขาย เผยแพร่
แจกจ่าย นำเข้า ขายเพื่อหากำไร รวมทั้งทำซ้ำหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับ
หรือสำเนางาน
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์
เช่น การนำมาเพือ่ การวิจยั และศึกษา เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
ติชม วิจารณ์ แนะนำ รายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน
ใช้เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสอน รวมถึ ง การทำซ้ ำ การ
ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ
เจ้าพนักงาน เพือ่ ประโยชน์ในการสอน และเพือ่ แจกจ่าย
หรือจำหน่ายแก่ผู้เรียน

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยมีขั้นตอน
ในการประดิ ษ ฐ์ ที่ สู ง ขึ้ น เช่ น กลไกของเครื่ อ งยนต์
ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้
เน่าเสียเร็วเกินไป

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้
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2. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญ
ที่ รั ฐ ออกให้ เ พื่ อ คุ้ ม ครองการประดิ ษ ฐ์ (Invention)
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มี
ลั ก ษณะตามที่ ก ฎหมายกำหนดเป็ น สิ ท ธิ พิ เ ศษ ที่ ใ ห้
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะ
ผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง สิทธิบัตรสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้คือ

- อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือหนังสือ
สำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์มีลักษณะ
คล้ า ยกั บ การประดิ ษ ฐ์ แ ต่ เ ป็ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ มี
ระดั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ม่ สู ง มากหรื อ เป็ น การ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอย
มากขึ้น

การแบ่งเจ้าของสิทธิบัตร
ตามประเภทการจ้าง

- การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิด
สร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ กรรมวิธใี นการผลิตการรักษา

กรณีทั่วไป

จ้างแรงงาน

ผู้ประดิษฐ์

นายจ้าง
เว้นแต่สัญญาจ้างระบุ
เป็นอย่างอื่น

“ผูท้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ”
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เจ้าของสิทธิบตั รนัน้ ดำเนินการ
จดสิทธิบตั รผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ ค้นแล้ว ก็จะได้รบั ค่าตอบแทน

ผลิต
ใช้
ขาย
มีไว้เพื่อขาย
เสนอขาย
นำเข้า

ข้อยกเว้น
การละเมิด
- การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือ - กระทำการที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
วิจัย
- ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
- การผลิตหรือใช้โดยสุจริตก่อนวันยืน่
ขอรับสิทธิบัตร
- การได้รบั อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิต
หรือขายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

สถิติการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย

จำนวนการยื่นคำขอ/
(จำนวนการจดทะเบียน)
การประดิษฐ์ (ปี 2522 - 2555)
111,939
(16,001)
การออกแบบผลิตภัณฑ์
58,911
(18,951)
อนุสิทธิบัตร (ปี 2542 - 2555)
17,936
(7,815)
ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
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ไทย

ต่างประเทศ

13,881
(1,043)
39,569
(9,710)
16,871
(7,259)

98,058
(14,958)
19,342
(9,241)
1,065
(556)

5 อันดับประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตร ระหว่างปี 2544 - 2555

สิทธิบัตร
รวมสิทธิบัตร
การประดิษฐ์
การออกแบบ
ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ประเทศ
ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน
ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทย อาเซียน
ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน
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สิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร

วารสารส่งเสริมการลงทุน

-

สิทธิของเจ้าของ

พิเศษด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน
ดั ง กล่ า ว ก็ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประดิ ษ ฐ์ และเพื่ อ
ความเป็นธรรม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ประกอบด้วย ลูกจ้าง ข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ
และพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ อาจจะมี ก ารตกลงกั น
เป็นอย่างอื่น อาทิ หน่วยงานเอกชน (ตามมาตรา 12)
หน่วยงานของรัฐ (ตามมาตรา 13)
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- เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ
เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อ
แสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมาย
ของสายการบิน ธนาคาร โรงแรมเป็นต้น
3. เครือ่ งหมายการค้า หมายถึง เครือ่ งหมายหรือ
สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการมีลักษณะ
บ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งต้องไม่เหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่ง
เครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้            
- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)
คือเครือ่ งหมายทีเ่ จ้าของเครือ่ งหมายรับรองใช้เป็นทีห่ มาย
หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อ
เป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้นเช่น
เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
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- เครื่ อ งหมายการค้ า (Trade Mark) คื อ
เครื่ อ งหมายที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ ห มายเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า เพื่ อ
แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่อ งหมายการค้ า ของบุ ค คลอื่ น เช่ น บรี ส มาม่ า
กระทิงแดง เป็นต้น
- เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัท
หรื อ วิ ส าหกิ จในกลุ่ ม เดี ย วกั น หรื อโดยสมาชิ ก ของ
สมาคม กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ องค์ ก รอื่ นใดของรั ฐ หรื อ
เอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
เป็นต้น

สถิติเครื่องหมายการค้า จำแนกตามประเภท
ระหว่างปี 2535 - 2556
ประเภท

จำนวนการยื่นคำขอ

จำนวนการจดทะเบียน

538,371

327,709

เครื่องหมายบริการ

98,990

58,922

เครื่องหมายรับรอง

344

253

เครื่องหมายร่วม

332

199

638,037

387,083

รวม
ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

สถิติเครื่องหมายการค้าจำแนกไทย - ต่างประเทศ
ระหว่างปี 2542 - 2556
ไทย

ต่างประเทศ

การยื่นคำขอ

332,971

185,493

การจดทะเบียน

188,318

126,760

รวม

518,464

315,078

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

การละเมิดเครื่องหมายการค้า
สิทธิของเจ้าของ

ข้อยกเว้น

การละเมิด

มี สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการใช้ กรณีที่เครื่องหมายเหมือนหรือคล้าย ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดย
เครื่องหมายการค้า
และต่างฝ่ายต่างใช้มาโดยสุจริต อาจ ไม่ได้รบั อนุญาต ทีพ่ บเห็นเป็นประจำ
รั บ จดทะเบี ย นโดยกำหนดเงื่ อ นไข เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
และข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และ
เขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น
								

55
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

จำนวน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

เครื่องหมายการค้า

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

4. ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึง
ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้
ในหมู่ บุ ค คลซึ่ งโดยปกติ แ ล้ ว ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
ดังกล่าวโดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า
เนื่องจากการเป็นความลับและเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือ
ผู้ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ความลั บ ทางการค้ าโดยใช้ วิ ธี ก าร
ที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ
ข้ อ มู ล การค้ า จะเป็ น สิ่ ง ที่ สื่ อ ความหมายให้ รู้ ถึ ง
ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริงหรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ หรือจะจัดทำไว้ใน
รูปแบบใดก็ตาม นอกจากนีข้ อ้ มูลทางการค้ายังรวมไปถึง
สูตร รูปแบบงานทีไ่ ด้รวบรวมหรือประกอบขึน้ โปรแกรม
วิธกี ารเทคนิค หรือกรรมวิธตี า่ งๆ เช่น สูตรยา สูตรอาหาร
สูตรเครือ่ งสำอาง กรรมวิธกี ารผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจ

ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้ากลยุทธ์การโฆษณาสินค้า
หรือแม้กระทัง่ บัญชีรายชือ่ ลูกค้าก็อาจเป็นข้อมูลทางการค้า
ได้เช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม ความลั บ ทางการค้ า ยั ง สามารถ
จำแนกชั้นความลับ ได้ดังนี้ Top Secret, Secret,
Confidential และ Internal Use Only โดยอยูภ่ ายใต้
การคุ้มครองของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น หวังว่าทุกท่านคงพอจะ
แยกออกได้ แ ล้ ว ว่ า อะไรเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ซึ่งแต่ละ
ประเภทยังมีความคุ้มครองให้กับผู้คิดค้น และสามารถ
เลือกความคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาให้เหมาะสม
ดังนี้

จดทะเบียน

อัตโนมัติ/จดแจ้ง

➢ สิทธิบัตร

➢ ลิขสิทธิ์

- การประดิษฐ์ 20 ปี
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ปี
- อนุสิทธิบัตร 6 ปี และต่อได้ 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี

- 50 ปี หลังจากผู้เป็นเจ้าของเสียชีวิต

➢ เครื่องหมายการค้า

➢ ความลับทางการค้า

- 10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีก - ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการจดแจ้ง			

คราวละ 10 ปี โดยสามารถต่ออายุเฉพาะบางประเทศ นี้แล้ว
หรือทุกประเทศที่ได้รับความคุ้มครอง
นอกจากนี้ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ยังสามารถเลือกความคุ้มครองได้หลายด้าน
พร้อมๆ กันได้ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ
เลือกความคุ้มครองได้ดังนี้
ลิขสิทธิ์
- งานวรรณกรรม
				
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
						ทีบ่ นั ทึกลงบนสือ่ ตัวกลาง

สิทธิบัตร
- Technical Effect
				
- การควบคุมการทำงานด้วย
						โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความลับทางการค้า - Source Code
				
- รหัสในการเขียนโปรแกรม

บริการ หรือชื่อในทางการค้าที่ผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง
อยู่นั้น ล้วนอยู่ในขอบเขตของทรัพย์สินทางปัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจยุคใหม่ นับวัน
ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความสำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่รู้จัก
กันดีอยู่แล้วคือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
และความลับทางการค้า รวมถึงการคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบผั ง ภู มิ ข องวงจรรวม และสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อาจจะมีตามมาใน
อนาคต
ดั ง นั้ น ผู้ ป ระกอบการจึ ง ควรจะได้ ท ราบและ
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
กิจการ การคิดพิจารณา และดำเนินการตั้งแต่เริ่มแรก
ย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทนอันทรงคุณค่าต่อการประกอบ
ธุรกิจในระยะต่อไป
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ส่วนโทรศัพท์มอื ถือ ประเภทสมาร์ทโฟน น้ำอัดลม
เครื่องดื่มบำรุงกำลังต่างๆ สามารถเลือกความคุ้มครองฯ
ได้ ถึ ง 4 ด้ า นพร้ อ มกั น คื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า
จะเห็นได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
นั้น มีข้อกำหนดและข้อห้ามในการใช้ที่แตกต่างกันไป
การเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ทุกคน
ควรใส่ใจศึกษา และร่วมมือกันปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
กำหนด ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิของผูอ้ นื่
อย่างไรก็ตาม ในโลกของธุรกิจการค้า นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา ไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง เนื่ อ งจากในการ
ประกอบธุรกิจการค้านั้น จะต้องมีการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อนำสินค้าหรือบริการนั้นไปสู่ผู้บริโภค ซึ่ง
กรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ตลอดจนชื่ อ ยี่ ห้ อ หรื อ แบรนด์ เ นมของสิ น ค้ า หรื อ
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ผู้ อ่ า นและผู้ ที่ ติ ด ตามข่ า วสารของบี โ อไอ
คงจะพอทราบหลั ก การและรายละเอี ย ดของ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่ พ อสมควรแล้ ว วั น นี้ ผู้ เ ขี ย น
จึงอยากนำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มี
ความสำคัญต่อการลงทุน โดยเฉพาะโครงการที่
ต้องการปรับปรุงการผลิตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมาบีโอไอเคยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน
การใช้ พ ลั ง งานทดแทน หรื อ การลดผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว โดยเป็นหนึ่งในมาตรการย่อยภายใต้
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
ได้สิ้นสุดไปเมื่อปี 2556

“มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อการประหยัดพลังงาน ในช่วงที่ผ่านมา
ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ
ในการยื่นแผนปฏิบัติงานตามมาตรการ
จำนวน 81 โครงการ
รวมมูลค่าเงินลงทุน 17,785 ล้าน”

พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเปิ ด ให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ส นใจ
เสนอแผนการลงทุ น ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ
หรื อ การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตามเกณฑ์ ห รื อ
สัดส่วนที่กำหนด
2. มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การปรั บ
เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
โดยผู้ ป ระกอบการจะต้ อ งเสนอแผนการลงทุ น ปรั บ
เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนด เช่ น การนำ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิม
3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัย และ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเสนอแผนการลงทุ น ด้ า นวิ จั ย
และพั ฒ นาหรื อ ออกแบบทางวิ ศ วกรรมตามเกณฑ์
ที่ ก ำหนด และจะต้ อ งมี ก ารลงทุ น หรื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นวิ จั ย และพั ฒ นาหรื อ ออกแบบทางวิ ศ วกรรม 59
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
นับจากวันทีย่ นื่ ขอรับส่งเสริมฯ ในกรณีเป็นผูป้ ระกอบการ
SMEs ต้ อ งลงทุ น ด้ า นวิ จั ย และพัฒ นาหรื อ ออกแบบ
ทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯ
นอกจากนี้ มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ถือเป็นมาตรการที่มี
ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มียุทธศาสตร์หนึ่งในการปรับ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ก ารเติ บโตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางสำคัญ อาทิ การเพิ่มผลิตภาพ
และประสิ ท ธิ ภ าพในภาคอุ ต สาหกรรม ยกระดั บ
มาตรฐานการผลิต ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
และพลังงานทางเลือก
โครงการลงทุ น ใดที่ ส นใจจะลงทุ น เพิ่ ม เพื่ อ
ประหยัดพลังงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ผลจากมาตรการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา ถือว่า
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการในการยื่นแผนปฏิบัติงานตามมาตรการ
จำนวน 81 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 17,785
ล้านบาท อาทิ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
กิจการบริการและสาธารณูปโภค รวมถึงกิจการเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร เป็นต้น และจากการประเมิน
พบว่า มาตรการดังกล่าวช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน
ของประเทศมูลค่ากว่า 1,794.6 ล้านบาทต่อปี และ
สามารถส่งเสริมฯ ให้มีการใช้พลังงานชีวมวลทดแทน
พลังงานจากฟอสซิล หรือน้ำมันมากขึ้น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ
จึงพิจารณาเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการสนับสนุน
ผู้ประกอบการอีกครั้ง ซึ่ง “มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” มีเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่
แล้ วในปั จ จุ บั น ทั้ ง กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ และไม่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม
การลงทุ น ดำเนิ น การลงทุ น เพิ่ ม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นา รวมถึ ง การออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยประกาศฉบับนี้ มีมาตรการย่อย ได้แก่
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัด
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หรือลงทุนเพิ่มเพื่อการวิจัยและออกแบบ จะต้องดำเนิน
กิ จ การตามประเภทกิ จ การที่ บี โ อไอได้ ป ระกาศให้
การส่งเสริมการลงทุน และมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า
1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ส่วนโครงการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กำหนดให้มีเงินลงทุนเพียง
500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้น
อากรขาเข้ า เครื่ อ งจั ก รทุ ก เขต ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) โดย
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น จะคำนวณจาก
รายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม

ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระกอบการที่ ส นใจจะต้ อ งยื่ น ขอรั บ
การส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่
ออกบัตรส่งเสริม

ถนนสู่ BUILD

วัชรสาร ธิติโสภี

เดินสายเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
ยังเห็นความสำคัญในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการ
ผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในแถบ
ภูมิภาคนี้ อันเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทาง 61
หนึ่งด้วย โดยปัจจุบันมีการประกอบรถรุ่น Accord,
CRV, Civic, City และ Jazz และรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car) รุ่น Brio และ
Brio Amaze
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หน่ ว ยพั ฒ นาการเชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรม
(BUILD) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทาง
ธุ ร กิ จให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในปี
2558 นี้ หน่วย BUILD เริม่ ต้นปีดว้ ยกิจกรรมผูซ้ อื้
พบผูข้ าย (VMC) ครัง้ ที่ 246-248 และกิจกรรม
ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน (Market Place) ครัง้ ที่
125 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่
11-12 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 246

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
(มีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเข้าร่วม 48 บริษทั จำนวนทัง้ สิน้ 73 คน)
ฮอนด้านับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่
ที่สุดของประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมี
ผูจ้ ำหน่ายรวม 123 แห่ง กระจายอยูท่ วั่ ประเทศแทบทุก
จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความนิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค นอกเหนือ
จากการผลิตรถยนต์นงั่ เพือ่ จำหน่ายภายในประเทศ ฮอนด้า

วารสารส่งเสริมการลงทุน

“VMC Roadshow” ที่อยุธยา

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 247

บริษัท แคนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
(มีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเข้าร่วม 46 บริษทั จำนวนทัง้ สิน้ 73 คน)
บริษัทแม่ CANON INC เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห ลายประเภท
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แบ่ ง ออกเป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ Office Imaging
Product, Peripheral Product, Image
Communication, Inkjet Product, Optical
Product สำหรับ Canon Hi-Tech เป็นบริษัทลูกที่
ประกอบกิ จ การด้ า นกลุ่ ม Inkjet Product ซึ่ ง มี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม คือ Printer, Inkjet Printer,
Laser Printer, Scanner, Toner Cartridges
และ Toner มีโรงงานในประเทศไทย จีน และเวียดนาม

กิจกรรมตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน (Market
Place) ครั้งที่ 125

ณ ห้องชบา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา
(มีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเข้าร่วม 48 บริษทั จำนวนทัง้ สิน้ 82 คน)
กิ จ กรรมตลาดกลางซื้ อ ขายชิ้ น ส่ ว นจั ด ขึ้ น เป็ น
ประจำตลอดทัง้ ปี โดยหน่วย BUILD ทำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลาง
ในการจั ด หาแหล่ ง เชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมให้ ผู้ ซื้ อ และ
ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นมาพบกั น เสมื อ นเป็ น One - Stop
Sourcing Center สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 125
ควบคู่ กั บ การจั ด แสดงชิ้ น ส่ ว นของผู้ ซื้ อ และผู้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วน ในรูปแบบ Mini Exhibition ซึ่งภายในงาน
มีบริษทั ทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นผูซ้ อื้ จำนวน 8 ราย อีกทัง้ ยัง
มีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
บริเวณใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เป็นจำนวนมาก

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 248

บริษทั โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริง่ (ไทยแลนด์) จำกัด
(มีผผู้ ลิตชิน้ ส่วนเข้าร่วม 44 บริษทั จำนวนทัง้ สิน้ 69 คน)
บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
จำกัด เป็นบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ ง Printer จากประเทศญีป่ นุ่
โดยปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
และมีพนักงานกว่า 1,500 คน

ผู้ประกอบการทั้งผู้ที่ต้องการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมต่างๆ จากผูผ้ ลิตในประเทศไทย และผูผ้ ลิต
ชนิ้ ส่วนอุตสาหกรรมทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น
สามารถติดต่อได้ที่หน่วย BUILD ที่ตั้งอยู่ภายในบีโอไอ
โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 7 โทรสาร 0 2553 8325
เว็ บ ไซต์ http://build.boi.go.th หรื อ อี เ มล:
build@boi.go.th

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์บริการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนเมษายน 2558
บริษัท

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.12

495.00

180

กระบี่

2 นายกิตติพงษ์ พวงมาลา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12

359.10

65

สระบุรี

3 นางสาววิกานดา นิมิตรชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

130.50

35

ลพบุรี

4 แวนด้าโฟรเซ่น จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารบรรจุภาชนะผนึก
เช่น พืชผักผลไม้ อาหาร
พร้อมบริโภคและขนมหวาน

1.11

20.00

39

กาญจนบุรี

5 แอ็บโซลูท ปาล์ม จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12

450.00

71

สกลนคร

6 ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ - นิวซีแลนด์)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12

324.60

76

นครศรีธรรมราช

7 เย็นทรัพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ปากีสถาน)

บริการรับฝากห้องเย็น

1.19

348.40

50

เชียงราย

8 ธัญมนต์ฟาร์ม จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

24.00

31

นครราชสีมา

9 นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

95.00

22

นครราชสีมา

10 นายอัมรินทร์ จุไรวรรณสุทธิ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

95.00

22

นครราชสีมา

11 นางสาวกรรณิการ์ จุไรวรรณสุทธิ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 3)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

95.00

22

นครราชสีมา

12 นายภาณุวัฒน์ เจริญพันธ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 4)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5

95.00

22

นครราชสีมา
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และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

วารสารส่งเสริมการลงทุน

1 นามหงส์น้ำมันปาล์ม จำกัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
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ผลิตภัณฑ์

13 นางสาวสิริกาญจน์ เสี่ยงบุญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 5)

เลี้ยงไก่เนื้อ

14 MR. TYLER KURTZ
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.5

41.50

14

ชัยภูมิ

น้ำมันสังเคราะห์
จากยางรถยนต์ใช้แล้ว

1.18

4.30

6

ชลบุรี

15 ใบบุญ กรุ๊ป จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ

1.10

56.60

30

ตราด

16 โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ

1.14

50.00

30

สุรินทร์

17 อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป
(MODIFIED STARCH)

1.13

1,120.00

68

อุบลราชธานี

18 พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่ชำแหละ

1.9

500.00

290

ชลบุรี

19 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปังเบอร์เกอร์
ขนมปังฮอทด็อกทั้งแบบมีไส้และไม่มีไส้

1.11

645.30

100

ฉะเชิงเทรา

20 ซี.เค. แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตลูกสุกร

1.5

745.00

117

นครราชสีมา

21 ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (WOOD PELLET)

1.17

8.50

12

ลพบุรี

22 วงศ์ศิริ 2015 จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่นรมควัน

1.16

100.00

118

จันทบุรี

23 อาร์เอ็นเวิลด์ รับเบอร์ ทรี จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)

1.16

180.00

122

ระยอง

24 แหลมทองฟาร์ม จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่

1.5

195.00

82

สระบุรี

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 มิลล์คอน สเปเชี่ยล สตีล จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เหล็กลวด (STEEL WIRE ROD)

2.13

6,515.00

243

ระยอง

2 ทราโฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - อินเดีย)

การตัดโลหะและชิ้นส่วนโลหะ
เช่น TRANSFORMER PART

2.16

7.50

40

สมุทรปราการ

3 สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ เช่น ชิ้นส่วนเพลาขับหลัง

2.16

385.90

14

ระยอง

4 ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

2.17
และ
4.3

115.60

98

พระนครศรีอยุธยา

5 ไทยฟูโกกุ จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนโลหะ

2.15
และ
4.3

85.00

55

ฉะเชิงเทรา

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

6 คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

7 นายสมมาต ตันติเวชกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

2.15

127.90

132

พระนครศรีอยุธยา

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

2.17

140.00

60

ชลบุรี

1 เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผ้าใบไทร์คอร์ด (TIRE CORD FABAIC)

3.1

1,130.00

155

พระนครศรีอยุธยา

2 แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

เครื่องประดับและชิ้นส่วน

3.7

2,362.20

4,993

ลำพูน

3 เอ็ม.อาร์.ไอ. เฮลแคร์ จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

ถุงมือทางการแพทย์ เช่น
ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
และถุงมือสำหรับตรวจโรค

3.9

499.00

430

ชลบุรี

4 คาร์ดแิ นล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด ถุงมือศัลยกรรม (SURGICAL GLOVE)
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

3.9

1,531.10

499

ระยอง

5 เอโนวา โซลูชั่น จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ

3.7

4.50

61

เชียงใหม่

6 คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พรม

3.1

50.00

300

ขอนแก่น

7 เอ แอนด์ ซี ไทย จำกัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

ร่มร่อนสำหรับ (PARAGLIDE)

3.5

70.00

105

ชลบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป และชิ้นส่วนโลหะ
สำหรับยานพาหนะ เช่น CROSS
MEMBER FLOOR และ FLOOR
PANEL REMFPRCEMENT ASSY

4.3
และ
4.10

1,665.30

195

ระยอง

2 โยโรซึ (ไทยแลนด์) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เช่น ปีกนก เพลาหลัง
และโครงจับยึดเครื่องยนต์

4.10

1,520.00

158

ระยอง

3 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
โครงสำหรับแม่ปั๊มน้ำมันเบรก
และโครงสำหรับเบรกก้ามปู

4.10

1,000.00

125

ฉะเชิงเทรา

4 นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
BALL BEARING เป็นต้น

4.10

1,246.40

81

ระยอง

5 มารีอา โปรดักส์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นฉนวนสำหรับยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์

4.10
และ
5.3

4.50

10

สมุทรปราการ

6 นายสินชัย สิทธิเสถียรชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังโลหะ

4.3

71.00

30

อุดรธานี
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1 แมกน่า ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนจีน - แคนาดา)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

65
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ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7 สยามฟูรูกาวา จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ

4.10

85.00

30

สระบุรี

8 สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาขับล้อหลัง
(REAR AXLE SHAFT)

4.10

193.10

18

ระยอง

9 ศรีราชา คอนตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม

4.19

190.00

869

ชลบุรี/ระยอง

ยางล้ออากาศยาน (AIRCRAFT TIRE)

4.10

1,498.50

54

สระบุรี

11 บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด ไส้กรองไอเสีย (EXHAUST CATALYST)
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - เนเธอร์แลนด์)

4.10

714.00

43

ระยอง

12 สยาม ฟูโกกุ จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.10

460.00

279

นครราชสีมา

13 บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศไทย) จำกัด ไส้กรองไอเสีย (EXHAUST CATALYST)
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - เนเธอร์แลนด์)

4.10

714.00

43

ระยอง

14 คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส
(ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์)

ตัวกระป๋องอะลูมิเนียม

4.3

650.00

54

สระบุรี

15 ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
(โครงการที่ 1)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว
หน้าต่าง และประตูอะลูมิเนียม

4.3

100.00

31

ขอนแก่น

16 ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
(โครงการที่ 2)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว
หน้าต่าง และประตูอะลูมิเนียม

4.3

96.40

63

กาญจนบุรี

17 ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
(โครงการที่ 3)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว
หน้าต่าง และประตูอะลูมิเนียม

4.3

96.40

63

กาญจนบุรี

18 ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
(โครงการที่ 4)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผงบังแดด รั้ว
หน้าต่าง และประตูอะลูมิเนียม

4.3

100.00

31

ขอนแก่น

19 แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น CLUTCH MASTER
CYLINDER, CLUTCH SLAVE
CYLINDER และ PIPE WITH
VIBRATION DAMPER

4.10

218.50

29

ชลบุรี

20 แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น HYDRAULIC/
MECHANICAL BELT TENSIONER

4.10

184.90

10

ชลบุรี

21 แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น CLUTCH
RELEASE BEARING

4.10

222.10

18

ชลบุรี

10 สยามมิชลิน จำกัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ยางปัดน้ำฝน
(WIPER BLADE RUBBER)

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.10

214.70

10

ชลบุรี

23 เอส.เค พรีซิชั่น จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (JIG AND
FIXTURE) และชิ้นส่วนโลหะ เช่น
FITTING และ FLANGE

4.2
และ
4.3

17.00

18

ชลบุรี

24 ไชยเจริญเทค จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ
และเฟรม

4.1

20.50

26

สมุทรปราการ

25 MR. ABHIMANYU SAHARAN
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง (MACHINING)
ที่ทุบขึ้นรูปเอง

4.3

50.00

56

ปราจีนบุรี

26 เอเอเอ พีเอ็น จำกัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น ชิน้ ส่วนเครือ่ งปรับอากาศ
และฝาครอบเบรก

4.3

69.00

47

ชลบุรี

27 ไทเซ โคเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป (METAL
INJECTION MOLDING PART)

4.3

198.90

49

ปราจีนบุรี

28 อิเสะ โมลด์ ไทยแลนด์ จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (MOLD PARTS)
แม่พิมพ์ (MOLD) และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์

4.2

100.00

17

ชลบุรี

29 มงคลฟาสเทนเนอร์ส แอนด์พาร์ทส จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สลักภัณฑ์ (FASTENERS)

4.1.3

115.00

61

ชลบุรี

30 เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น แผ่นหลังคา
แปหลังคา แผ่นบานเกล็ด
และแผ่นปิดครอบ และชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
เช่น ขาล็อก

4.3

70.00

24

ชลบุรี

31 พาราโค้ท เอเชีย จำกัด
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
ANTI - VIBRATION PAD และ
SOUND DEADENER PAD

4.10

50.50

50

ฉะเชิงเทรา

32 ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

4.3

70.00

47

ชลบุรี

33 ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

4.3

70.00

47

ชลบุรี

34 ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

4.3

70.00

47

ชลบุรี

35 MR. LI A LONG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

โซ่ส่งกำลัง

4.10

62.10

33

ระยอง

36 ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ (HVAC UNIT)
สำหรับยานพาหนะ

4.10

43.90

19

พระนครศรีอยุธยา

37 ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ (HVAC UNIT)
สำหรับยานพาหนะ

4.10

43.90

29

พระนครศรีอยุธยา

38 ฮาราชู (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2

107.60

11

ปราจีนบุรี
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ชิน้ ส่วนยานพาหนะ เช่น INTERMEDIATE
SYNCHRONIZER RING

วารสารส่งเสริมการลงทุน

22 แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

วารสารส่งเสริมการลงทุน

68

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1 MR. WEN-WHE PAN
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

5.5

9,822.00

1,560

ปทุมธานี

2 นอร์ด จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

3.19

15

กรุงเทพฯ

3 ไทยเควสท์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

10.00

15

กรุงเทพฯ

4 MR. SVEN ERNST
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

1.60

22

เชียงใหม่

5 นายวุฒิ มณีโชติ
(ร่วมทุนไทย - จีน)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Panel

5.5

22.00

42

ขอนแก่น

6 นางนิธินันท์ อัศวทร
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

34

กรุงเทพฯ

7 ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์จากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

5.7

40.00

30

กรุงเทพฯ

8 เจียเหว่ย อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน)

CONNECTOR
CONNECTOR
CONNECTOR
CONNECTOR

5.5

30.00

53

ชลบุรี

9 เอ็ม ไอ เอส (ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนไทย - เมียนมา)

WIRE HARNESS

5.3

22.00

167

ปทุมธานี

10 เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน - สิงคโปร์ - 

สหรัฐฯ - จีน)

ชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น DC FAN

5.5

354.00

500

ฉะเชิงเทรา

11 พานาโซนิค อินดัสเตรียล
ดีไวซ์ ซังค์ (ไทยแลนด์) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PHOTOELECTRIC
SENSOR และ
LIGHT CURTAIN

5.4.4

115.20

130

พระนครศรีอยุธยา

และ ชิ้นส่วน
TERMINAL
HOUSING
WAFER

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
(ร่วมทุนเยอรมนี - นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ - สิงคโปร์)

SODIUM POLYACRYLATE
(SUPER ABSORBENT
POLYMER (SAP))

6.2

4,793.00

70

ระยอง

2 ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED RUBBER
และ COMPOUNDED PLASTIC

6.12

128.00

70

ระยอง

3 ไทยนครพัฒนา จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยาน้ำ (LIGUID MEDICINE)

6.5

60.00

22

นนทบุรี

4 นายภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SODIUM SILICATE
ชนิดของแข็งและของเหลว

6.2

225.00

80

ระยอง

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

6.2

215.00

80

ราชบุรี

6 ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

สารให้สี (COLORANTS)

6.1

49.30

4

ชลบุรี

7 โอคิซโิ มะ อินเตอร์เนชัน่ แนล (เอเชีย) จำกัด สีทนความร้อน
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(HEAT RESISTANT PAINT)

6.1

8.80

19

ปราจีนบุรี

8 วาวา แพค จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)

กระสอบพลาสติกสานและผ้าพลาสติกสาน

6.12

160.00

240

นครราชสีมา

9 วาวา แพค จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)

กระสอบพลาสติกและผ้าพลาสติกสาน

6.12

160.00

420

นครราชสีมา

10 พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED RUBBER

6.12

55.90

140

ระยอง

11 นายวิชัย ตุลยธัญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โฟม

6.12

129.00

73

ราชบุรี

12 นายชัยยุทธ พลดาหาญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุ๋ยเคมีผสม

6.6

100.00

103

ระยอง

13 วาวา แพค จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

6.12

300.00

230

นครราชสีมา

14 สยาม คาคิฮาระ จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก

6.12

300.00

58

ฉะเชิงเทรา

15 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

FLUOROELASTOMER COMPOUND

6.12

55.80

20

กรุงเทพฯ

16 อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์ - อินเดีย)

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

6.12

83.00

44

สมุทรปราการ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ำ

7.1

342.00

36

สุพรรณบุรี

2 โกลบอลกรีนโฮลดิ้ง จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

7.1

1,015.00

34

สงขลา

3 แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด
(ร่วมทุนไทย - บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)

ไฟฟ้าและไอน้ำ

7.1

5,137.00

40

ฉะเชิงเทรา

4 ปรินทร จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ

7.23

4,520.00

132

กรุงเทพฯ

5 ทีอาร์ไอ ไซตามะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

40.00

7

ระยอง

6 แอสแทค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

11

ชลบุรี
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SODIUM SILICATE
ชนิดของแข็งและของเหลว

วารสารส่งเสริมการลงทุน

5 นายภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท

วารสารส่งเสริมการลงทุน

70

ผลิตภัณฑ์

7 สยาม ซัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

8 อวาล สยาม จำกัด
(หุ้นบาร์เรนทั้งสิ้น)
9 เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.15

147.20

22

ชลบุรี

โรงแรม

7.23

1,900.00

260

กรุงเทพฯ

ขนส่งทางเรือ

7.9

232.40

12

ไม่ระบุที่ตั้ง

10 นันทินี โฮลดิ้ง จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

632.00

4

อุดรธานี

11 บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

800.00

22

ปราจีนบุรี

12 เคฮิน เอเชีย แบงค์ค็อก จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.21

40.80

12

พระนครศรีอยุธยา

13 MR. SCHUMANN ERNST
WOLFGANG FRANZ
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ

7.12

2.30

15

สมุทรปราการ

14 โยโรซึ เอ็นจิเนียริง่ ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.6

21.00

7

ระยอง

15 ทีซี ซีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

51.00

16

ปทุมธานี

16 ซีโร่ พาวเวอร์เทรน จำกัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - มาเลเซีย)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

32.00

14

กรุงเทพฯ

17 เอ ซี เอส มารีน จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ

7.3

107.10

22

ไม่ระบุที่ตั้ง

18 นางสาวศศิธร กิตติวรวิทย์กุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

7.20

65.00

17

ปทุมธานี

19 อิแมกอินเตอร์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

120.00

4

เพชรบุรี

20 อิแมกอินเตอร์ จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

120.00

4

เพชรบุรี

21 Mr. Maor Mcallister
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

สถานฝึกฝนวิชาชีพ

7.19

47.00

4

กรุงเทพฯ

22 มะขาม เบย์ มาริน่า จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

7.3

479.50

29

ภูเก็ต

23 โรงพยาบาลยันฮี จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

480.00

6

นครปฐม

24 ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

100.00

17

กรุงเทพฯ

25 เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

12.00

38

กรุงเทพฯ

ºÃÔÉÑ·

¼ÅÔμÀÑ³±

26 MR. HNG HUNG KAU
(ËØŒ¹ÊÇÕà´¹·Ñé§ÊÔé¹)

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹

27 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

»ÃÐàÀ· à§Ô¹Å§·Ø¹ ¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â
¡Ô¨¡ÒÃ (ÅŒÒ¹ºÒ·) (¤¹)

·ÕèμÑé§

17

¡ÃØ§à·¾Ï

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

6.30

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

28 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

23.30

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

29 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

3.40

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

30 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

5.10

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

31 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

3.20

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

32 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

1.90

3

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

33 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ
á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

1.90

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

34 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ
á¾Å¹· 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ
·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1

1.90

2

»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ

35 ÂÑ¹ÎÕ áÍ¹á¹ç¡«
äºâÍá¡Ê ¨Ó¡Ñ´
(Ã‹ÇÁ·Ø¹ä·Â - Î‹Í§¡§ - ÊÔ§¤â»Ã)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¡Ò«ªÕÇÀÒ¾

7.1

111.50

10

ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ

36 à¨.ÍÕ.â«ÅÒÃ Å¾ºØÃÕ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹
áÊ§ÍÒ·ÔμÂ·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1.1.2

58.00

2

Å¾ºØÃÕ

37 äÍ¤ÔÇ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹)

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹
áÊ§ÍÒ·ÔμÂ·ÕèμÔ´μÑé§º¹ËÅÑ§¤Ò

7.1.1.2

59.80

10

¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

ÃÇÁ 7 ËÁÇ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

65,583.59 16,536
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4.50

วารสารสงเสริมการลงทุน

7.7

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”

วารสารรายเดือนแนนดวยเนื้อหาและขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ดวยยอดพิมพ 3,500 ฉบับ เผยแพรแกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ นักลงทุน
รวมทั้งหนวยงาน และองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน”
ตำแหนงโฆษณา

พิมพ

อัตรา/หนา/ครั้ง (บาท)

1. ปกหนาใน
2. หนา 1
3. หนา 2
4. หนา 3
5. ปกหลังใน
6. ปกหลังนอก

4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี

35,000
35,000
25,000
25,000
30,000
50,000

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ

หมายเหตุ
ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20%
ลงโฆษณา 6 เดือน ลด 35%
อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม และไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โทรศัพท 0 2553 8410 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

. สำนักงานในตางประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

ปที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2558

I N V E S T M E N T

P R O M O T I O N

www.boi.go.th

สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2558
www.boi.go.th
70 บาท

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C.
Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
. สำนักงานในประเทศ .
No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
LOS
ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา
Royal
Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard,
จังหวัดชลบุรี 20230
จังหวัดเชียงใหม 50100
rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
3
โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5320 3397 - 400
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
โทรสาร 0 5320 3404
MUMBAI
: Thailand Board of Investment, Mumbai Office
อีเมล : chonburi@boi.go.th
อีเมล : chmai@boi.go.th
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni Patel Marg,
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
(พิษ ณุโลก)
Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York,
โทรศัพท 0 7434 7161 - 5
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
New York 10007, U.S.A.
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7434 7160
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor,
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
โทรศัพท 0 4421 3184 - 6 โทรสาร 0 4421 3182 โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : korat@boi.go.th
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
อีเมล : surat@boi.go.th
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
Royal Thai Consulate-General, 15th Floor, Crystal Century Tower,
567 Weihai Road., Shanghai 200041, P.R.C
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax :+86-21-6288-9730 Email : shanghai@boi.go.th
สมาคมสโมสรนักลงทุน
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201 - 208 โทรสาร 0 2936 1441 - 2
Email: stockholm@boi.go.th
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

วารสาร
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